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A középkorban az országos méltóságok betöltőivel szemben különböző követelmé
nyek és elvárások érvényesültek; egyesektől elsősorban a jogi ismereteket, másoktól in
kább a katonai hozzáértést várták el.1 Az utóbbiak közé tartoztak a székely ispánok, ami 
természetesnek tekinthető, mivel a hadakozást hivatásszerűen űző székelység élén nem 
állhatott más tisztségviselő, csak olyan, aki katonai erényekkel jeleskedett. Ebből a 
szempontból több mint szimbolikus jelentőségű az, hogy az első, név szerint ismert szé
kely ispánt és a méltóság önálló szakaszának utolsó tisztségviselőjét egyaránt katonai 
funkciója gyakorlása közepette mutatják be a források: Bogomér 1228-ban Bulgáriában 
vitézkedett a székelyek élén, Daróci János pedig az ellenséggel küzdve vesztette életét 
1467 decemberében Moldvabányán. A tisztségviselők természetesen a jogkörükhöz tar
tozó egyéb feladatokat (közigazgatás, igazságszolgáltatás) is ellátták, a rendszeres kato
náskodás azonban békeidőben is állandó készenlétet igényelt. A katonai szerepkör kez
detektől kimutatható elsőbbsége magyarázza azt, hogy a török támadások megindulása 
nem okozott olyan mérvű hangsúlyeltolódást az ispáni feladatokban, mint például a vaj
dai méltóság esetében. Korábban ugyanis az utóbbi tisztségnek inkább a bírói, igazság
szolgáltatói oldala domborodott ki, a török veszély állandósulása viszont megnövelte a 
katonai funkció súlyát. Az alábbiakban tehát a székely ispánok katonai szerepkörének az 
összetevőit tekintjük át az 1467 végéig tartó időszakban. E dátum jelenti a méltóság 
önálló történetének a végét, mivel ezt követően - egy XVI. század eleji, rövid szakasztól 
eltekintve - a mindenkori erdélyi vajdák töltötték be a székely ispáni tisztséget is.2 

Marstól származó képességeikről a székely ispánok gyakran tettek tanúbizonyságot, 
mint az országos haderő önálló feladatokat ellátó kontingensének a parancsnokai. Ebben 
a szerepkörben látjuk Bogomért is, aki Béla ifjabb király 1228. évi bulgáriai hadjáratá
nak a résztvevője volt. IV. Béla 1235-re keltezett oklevele szerint a katonai expedíció so
rán az ellenség „leplezett támadások és rejtett lesvetések révén a vidék dúlására és fosz
togatására szétküldött embereinkre gyakorta rátámadt, sőt még Szoboszló fia Bogomért, 
a székelyek ispánját és vezérét is fogságba ejtette."" A székelyek tehát az élükön álló 
méltóságviselő vezetésével az ellenséget nyugtalanították, területét pusztították, lénye
gében elővédi, felderítői feladatokat láttak el. Ez viszont azt jelentette, hogy ispánjuknak 
ismernie kellett a steppei, könnyülovas harcmodort, ami ekkoriban már egyáltalán nem 
számított általánosnak, vagyis a tisztség speciális katonai ismereteket követelt viselőjé
től. A székelyek elővédi, felderítői szerepe, illetve elöljáróik ehhez kapcsolódó szerepkö-

1 Fügedi Erik: A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása. (Történeti Statisztikai Kötetek) Budapest, 
1970.18-19. o. 

" Kubinyi András: Erdély a Mohács előtti évtizedekben. In: Tanulmányok Erdély történetéről. (Szerk. Rácz 
István.) Debrecen, 1988. 67., 72. o.; Kordé Zoltán: A székely ispáni méltóság története a kezdetektől 1467-ig. 
PhD-értekezés. Debrecen, 2003. 152-155. o. 

' Marsina, Richard: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. II. k. Bratislavae, 1987. 4. o. Ford.: A közép
kori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről. (A szövegeket válogatta, a kísérő tanulmányokat 
és a jegyzeteket írta Kordé Zoltán.) Csíkszereda, 2001. (a továbbiakban: Középkori székelység) 45. o. 
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re hosszú időn keresztül megmaradt, amit világosan bizonyít Zsigmond 1395. évi, I. Ist
ván moldvai vajda ellen indított katonai vállalkozása, amelynek részese volt az akkori 
székely ispán, Kanizsai István is. Az eseményről Thuróczy is beszámol a Kanizsai test
véreknek szóló adománylevél alapján, nem szól viszont a székely ispánnak és az általa 
vezetett csapatoknak^ a szerepéről.4^, hadjárattal kapcsolatos ekiratol^azonban erről4s 
hírt adnak. Zsigmond 1395. február 12-én (közvetlenül a háború befejeztével) Brassóban 
kiadott oklevelében említi, hogy Kanizsai István részt vett a hadjáratban: „in anno 
videlicet proxime elapso cum dilectus fidelis noster vir magnificus dominus Stephanus 
de Kanisa comes Siculorum nostrorum in nostris serviciis prope Moldauiam exerci-
tualiter fuisset constitutus."5 Világos ebből az is, hogy a székely ispán már az előző év
ben megkezdte a harci cselekményeket, míg a király csak 1395 januárjában indította meg 
seregét.6 Az oklevél ecseteli ugyan Kanizsai Istvánnak a hadjáratban szerzett érdemeit, 
de csak általánosságban. Részletesebb és pontosabb tájékoztatást nyújtanak azok a pár 
évvel később kelt diplomák, amelyek a Kanizsai fivéreknek tett adományok kapcsán be
számolnak István moldvai hadjáratáról is. A hasonló szövegezésű, de egymást itt-ott ki
egészítő részletek alapján rekonstruálni lehet az eseményeket. A székely ispán emberei
vel és a székelyek csapatával benyomult Moldva földjére, hogy biztonságossá tegye az 
utat a király hadereje számára. Eközben károkat okoztak az ellenségnek, gyújtogattak és 
nagy zsákmányt szereztek. Munkáját elvégezve az elővéd csatlakozott Zsigmond seregé
hez, amely kitartó harc árán meghódolásra késztette a hűtlen István vajdát.7 Sokkal ke
vésbé volt szerencsés az 1467-ig tartó időszak utolsó önálló méltóságviselőjének, Daróci 
Jánosnak a részvétele Mátyás moldvai hadjáratában: ez számára hősi halált, uralkodójá
nak pedig vereséget eredményezett.8 Más esetben a székely ispán és hadereje nem köz
vetlenül az uralkodónak, hanem valamelyik országos főméltóságnak volt alárendelve, 
mint történt ez I. Lajos 1368. évi havasalföldi hadjárata alkalmával is. A király maga 
Bulgárián át támadt Lajk vajdára, „ex alia parte ultra terram Siculorum cum valido 
exercitu ac nobilibus et Siculis partis Transsiluane transmisit Nicolaum wayuodam 
Transsiluanum." Az eseményekről beszámoló Küküllei János e második sereg vezérei 
közül csak Lackfi Miklós erdélyi vajdát említi meg, mivel azonban a székelyek is ebben 

4 Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I. k. Textus. (Ediderunt Elisabeth Galántai - Julius Kristó.) 
IÍ/1-2. k. Commentant. (Composuit Elemér Mályusz adiuvante Julio Kristó.) Budapest, 1985-1988. (a továbbiak
ban: JTCH) I. k. 209-210. o. Thuróczy forrásáról és az elhallgatás lehetséges okáról: JTCH II/2. k. 235., 236. o. 

5 Dl. 42 599. 
6 Zsigmond hadjáratára: Benda Kálmán (főszerk.): Magyarország történeti kronológiája. I. k. A kezdetektől 

1526-ig. Budapest, 1983.2 (a továbbiban: MTK) 233. o.; Engel Pál: Zsigmond bárói: rövid életrajzok. In: Beké 
László - Marosi Ernő - Wehli Tünde (szerk.): Művészet Zsigmond király korában 1387-1437. I. k. Budapest, 
1987. 425. o.; JTCH II/2. k. 236. o. 

71397. XII. 8.: „vir magnificus Stephanus de Kanysa protunc comes Siculorum nostrorum existens cum suis 
complicibus et gentibus ac Syculis nostris ante ingressum nostrum ad dictam terram Molduanam vt accessus nos
ter tutior praeesset potenter cum suo vexillo dictarum gentium et Siculorum légioné praeualida suffulto irruens" 
(Dl. 8282.; Fejér, Georgivs: Codex Diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. XI. Budae, 1829-1844. [a 
továbbiakban: FCD] X/2. k. 444. o.) 

1401. II. 17.: „plurima nocumenta, incendia et predám grandem inibi perpetrans" (Dl. 8635.; Nagy Imre: 
Sopron vármegye története. Oklevéltár. I. k. Sopron, 1889. 544. o.). 

1397. III. 4.: „eodem domino Stephano de Kanisa ad nos obuiam nostri féliciter accedente et nobis nostris-
que fidelibus exercituantibus iter tutum prebente" (Dl. 8202.; Marko Kostrenčic - T. Smičiklas: Codex diplo
matics regni Croatiae, Dalmatiae ac Slavoniae. XVII. k. Zagrabiae, 1981. 200. o.) 

8 Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. I. k. Budapest, 1966. 79. o. 
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a seregben küzdöttek, biztosra vehető, hogy ispánjuk, Lackfi István is részese volt az 
eseményeknek testvére, a vajda parancsnoksága alatt. Lajk emberei e sereget tőrbe csal
ták, és Lackfi Miklóst számos kiváló nemessel és székellyel (Petro et Ladislao Siculis 
viris bellicosis) együtt megölték, István azonban megmenekült, s néhány év elteltével 
már ő töltötte be a vajdai méltóságot.9 

A székely ispánoknak többször is alkalmuk nyílott arra, hogy ne a királynak vagy va
lamelyik főméltóságnak alárendelve, hanem önállóan vezessenek egy-egy hadi vállalko
zást. E katonai akciók közül a legsikeresebb és a leghíresebb Lackfi Andrásé volt, aki 
1345-ben a székelyek élén a moldvai tatárok ellen vonult. Küküllei János e hadjáratról is 
megemlékezik Lajos királyról szóló életrajzában: „rex ipse strenuum et bellicosum 
virum Andreám filium Laczk wayuodam Transsiluanum contra ipsos Tartaros cum 
Siculis nobilibus et valida gente destinavit."10 Bár Lackfi András ekkor még nem erdélyi 
vajdaként, hanem székely ispánként irányította a hadjáratot, a krónikás híradását I. Lajos 
oklevele is megerősíti: „in conflicto [!] quodam eisdem magister Andreas ex nostro iussu 
contra seuissimam gentem Tartarorum de eorum multitudine praesumpmencium nobis et 
regno nostro ac Christianitati tirannice sepius insultantem habito."11 

A török háborúk megindulása a déli országrészen kívül Erdélyt sújtotta a leginkább, 
tovább növelve az amúgy is állandóan hadakozó székelyek és ispánjaik katonai feladata
it. Egyáltalán nem meglepő, hogy a méltóságviselők az 1390-es évektől kezdődően ál
landó szereplői a törökellenes harcokról hírt adó forrásoknak. így például Zsigmond 
1399. augusztus 29-i adománylevele külön kiemeli Perényi Péternek a törökökkel szem
ben tanúsított többszöri vitézségét, 1408 májusában ugyancsak Zsigmond tekintettel a 
boszniaiak és a törökök elleni hadjáratban való részvételre perhalasztást engedélyez 
Nádasi Mihály és familiárisai számára. Hasonlóképpen hadjáratban való részvétel indo
kával állított ki perhalasztó oklevelet Zsigmond Kusalyi Jakcs Mihály familiárisa számá
ra 1427 őszén. A katonai expedíció IL Dan havasalföldi vajda megsegítésére indult, részt 
vett benne Kusalyi Jakcs Mihály is, amit a fenti iraton kívül november 13-i, Hosszúme
zőről keltezett, saját kiadású oklevele is bizonyít.1" A példák számát jócskán lehetne sza
porítani, most azonban csak Mátyás 1464. május 23-i diplomáját említjük, amelyik hosz-
szasan ecseteli Dengelegi Pongrác János és testvére derekas török elleni küzdelmeit. " A 
székely ispáni méltóság katonai történetének kevésbé szerencsés lapjaira tartoznak azok 
az esetek, amikor a méltóságviselők királyukkal, a felkelt parasztokkal vagy éppen saját 

9 JTCH I. k. 181. o.; Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I—III. k. Budapest, 1996. 
(a továbbiakban: Engel: Archontológia) I. k. 13. o. A hadjáratra: Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Buda
pest, 1988. 158-159.0. 

10 JTCH I. k. 166. o. A hadjárat résztvevői a székelyek mellett még a vármegyei nemesség köréből kerültek 
ki, ahogy ezt a „cum Siculis nobilibus et valida gente" kifejezés helyes értelmezése bizonyítja: JTCH 11/2. k. 
108. o. Vö. Horváth János magyar fordítását: Thuróczy János: A magyarok Krónikája. Bp. 1980. 242. o. Az 
újabb fordítások már ezt az értelmezést követik: Küküllei János: Lajos király krónikája-Nevre/e« szerző: 
Geszta Lajos királyról. Ford.: Kristó Gyula. Milleniumi Magyar Történelem. Bp. 2000.16. o.; Középkori 
székelység 48-49. o. 

11 1349. X. 16.: Df. 274 724. (Hibásan és hiányosan: FCD XI. k. 550. o.) 
12 Zsigmond perhalasztó oklevele: Dl. 84 390., Kusalyi Jakcs Mihály diplomája: Dl. 62 806. A hadjáratra: MTK 

I. k. 251. o.; Engel Pál: Szent István birodalma. (História Könyvtár. Monográfiák 17.) Budapest, 2001. 200. o. 
13 1399. VIII. 29.: Dl. 70 706. (Mályusz Elemér: Zsigmondkori Oklevéltár. I. k. Budapest, 1951. 6049. sz.); 

1408. V. 26.: Dl. 73 892. (Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. I. k. 
Budapest, 1895. 339-340. o.); 1464. V. 23.: Dl. 15 988. 
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népességükkel szemben fogtak fegyvert, mint történt ez 1403-ban a Zsigmond ellen lá
zadó Csáki Györggyel és Marcali Dénessel, az erdélyi parasztfelkelés leverésében fontos 
szerepet játszó Kusalyi Jakcs Mihállyal és Tamási Henrikkel vagy ugyancsak Kusalyi 
Jakcs Mihállyal és tisztségviselő társával, Jánossal, akiket 1430-ban a székelyek lázon
gásának aJeverésére^zótított fel a király .ellenpéldaként Károly Róbert méltóság viselőit 
lehetne említeni, akik derekasan kivették részüket a tartományúri berendezkedés felszá
molásáért és a királyi hatalom megerősítéséért folytatott harcokból, mint Kacsics Simon, 
aki Szécsényi Tamás vajdával együtt harcolt Kán László fiai ellen.14 

A székely ispánok katonai szerepköre nem merült ki a közvetlen hadvezetői tevé
kenységben. Fontos feladatuk volt Erdély keleti-délkeleti határainak a biztosítása. A ha
tárvédelem a székelyek ilyen jellegű, hagyományosnak mondható tevékenysége mellett a 
székely ispáni honorhoz tartozó várakon nyugodott. E királyi várak - Görgény, 
Höltövény, Törcs és Királykő - amellett, hogy a méltóság politikai-hatalmi alapjait biz
tosították, jelentős katonai-stratégiai szerepet is betöltöttek. Bizonyítja ezt egyebek mel
lett az is, hogy Törcs felépítésére 1377-ben eleve határvédelmi szempontok alapján ke
rült sor, miként kiderül ez Küküllei elbeszéléséből: „rex ibidem castrum Zewrin prima 
vice et post aliquorum annorum curricula castrum in Brassó fortissimum Therch 
vocatum circa terminos Transalpinos edificavit, gente armata briganciis et balestrariis 
Anglicis custodiam castri muniendo in potestate sua reservavit."15 Mátyás 1460. június 
3-i, Brassó városához intézett levele egyértelműen megerősíti, hogy e várak kulcsszere
pet játszottak Erdély biztonsága szempontjából: „Audivimus castra nostra Therch, 
Kyralkew et Helthwen vocata ex incuria vei potius negligentia priorum comitum Sicu-
lorum nostrorum sine victualibus esse relicta, ita ut formidaretur exinde periclitatio 
eorundem castrorum et per consequens illarum partium nostrarum."1 Az oklevél nem
csak a várak stratégiai szerepére világít rá, hanem a méltóságviselők felelősségére is, 
mivel az ő hanyagságuk miatt maradtak az erősségek megfelelő élelmiszerkészlet híján, 
ami az egész vidék biztonságát veszélyeztette. A székely ispánok (jelen esetben 
Lábatlani János és Paksi László) közvetlen feladatához tartozott tehát az is, hogy bizto
sítsák a megfelelő ellátást és utánpótlást a határvédelem számára. E feladatkör arra is ki
terjedt, hogy felügyeljék az országba vezető utak őrzését, s gondoskodjanak ezek védel
méről. Erről ad hírt Pelsőci Bebek Imre 1438. szeptember 14-én kelt oklevele, amelyben 
felszólítja Brassó városát, hogy a Törcsvár alatt vezető országutat a törökök betöréseivel 
szemben őrizzék és védelmezzék: „vobis...mandamus...quatenus praefatam viam [...] 
secundum quod vobis fidèles nostri castellani deciarabunt cum fortitudine maiori et fortiori 
potueritis cum tali fortitudine praefatam viam laborare non prolongetis ne aliqua desolatio 
huius regni ex parte praefatae viae per praefatos hostes nostras fieri contingat."17 A katonai 
tevékenység körébe tartozott az ellenségről szóló hírek összegyűjtése, vagyis a kémke
dés. Nem véletlen, hogy ilyen tárgyú oklevelek elsősorban Brassóval kapcsolatosan ma-

141321. XI. 1.: Dl. 29 422. (Kristó Gyula [főszerk.]: Anjou-kori Oklevéltár. VI. k. Budapest-Szeged, 2000.289. sz.) 
15 JTCHI. k. 182. o.; Engel: Archontológia I. k. 446. o. 
16 Df. 246 980. (Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Von Franz Zimmermann -

Carl Werner- Georg Müller- Gustav Gündisch. I-VI. k. Hermannstadt-Köln-Wien, 1892-1981. [a további
akban: US] VI. k. 78. o.) 

17 Df. 246 457 (US V. k. 14. o. szeptember 21-i dátummal.) 
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radtak fenn. A város kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat ápolt a román vajdaságokkal 
(főleg Havasalfölddel), melyek révén értékes katonai jellegű információkhoz jutott hoz
zá. 1432. március 6-i levelében Kusalyi Jakcs Mihály e híreket kéri számon a brassóia
kon, egyben megparancsolja nekik, hogy a továbbiakban mindenről értesítsék, hogy ha
tárvédelmi kötelezettségének eleget tudjon tenni: „Non enim nobis sufficit admirari ut 
quae fáma tam prospéra quam adversa illius confmii imitanda potius per vestras audire 
deberemus amicitias quam per colloquia aliorum auribus nostris insonari [...] Ea propter 
ignoramus sub qua conditione facitis ex quo facta talia nobis scire non permittitis [...] 
Vestris igitur in persona domini nostri regis firmius praecipimus easdemque seriosius 
requirimus, quatenus nos cum certis illarum partium debeatis avisare et clarius informare 
novitatibus, respectu quibus nos ad servitia regalia et defensione illius confinii deo 
auxiliante protendere valeamus." Hasonlóképpen a törökökkel kapcsolatos, Szerbiából 
vagy Havasalföldről származó híreket kér a városi tanácstól 1437 júniusában Tamási 
Henrik is: „rogamus praesentibus vos, ut si quae nova veraciter ex parte Ramae videlicet 
Hawaselwel pro parte adventus saevissimorum Turcorum auditis seu scitis, nos in his 
quanto citius poteritis suscitari velitis." 1463 márciusában a törökök készülődéséről érte
sülve Dengelegi Pongrác János ugyancsak a brassóiakhoz fordul, hogy felderítőik révén 
juttassák információkhoz: „Rogamus igitur dilectiones vestras, quatenus unum explora-
torem vestrum ad partes Transalpinas dirigere, vosmet ipsosque more bellantium tenere 
et nos cum fáma verissima ex parte Thurcorum certificetis sapesaepius et omni tempore 
et quicquid huiusmodi vestri exploratores plenarie scire poterunt post sese per scripta 
vestra et nuncietis."1 

A hadrakelés és a harci cselekmények alkalmat szolgáltattak arra is, hogy a katonaság 
kilengéseket kövessen el, s károkat okozzon a civil lakosságnak. Ilyen esetekben több
nyire a sereget vezető főméltóság, adott esetben a székely ispán viselte a felelősséget, 
így például Zsigmond 1432. december 14-i, Kusalyi Jakcs Mihályhoz intézett levele fel
rója a méltóságviselőnek, hogy az előző évben seregével Brassó felé vonultában hétezer 
forintnyi kárt okozott a kézdiszéki szászoknak: „quomodo tu anno proxime praeterito, 
dum unacum tuis gentibus exercitualibus exercituantium more versus partes Brassouiae 
potentiae quorundam inimicorum nostrorum eo tunc illas partes invadere machinantium 
resistendo accedere et proficisci voluisses, tunc ad sedem Kozd veniendo hominibus 
eiusdem damna ad septem milia florenorum camarae se extendentia cum dictis tuis 
gentibus exercitualibus intulisses et irrogasses, inferreque et irrogare fecisses potentia tua 
mediante in ipsorum praeiudicium et damnum valde grande." A király ezért arra kötelezi a 
székely ispánt, hogy teljes elégtételt szolgáltasson, ha pedig erre nem lenne hajlandó, az 
ország főpapjai és főtisztviselői fogják erre rászorítani.19 

Hunyadi János a korábbi panaszokból okulván 1444. július 2-án kiadott oklevelében 
előre figyelmeztette a küszöbön álló törökellenes hadjárat résztvevőit, hogy senki se me
részeljen közülük a barcasági klerikusoknak, plébánosoknak kárt okozni vagy házaikban 
megszállni: „vestras praesentibus requirimus dominationes, amicitias et fraternitates pre-
cibus studiosis, quatenus in vestro progressu exercituali, dum ad ipsas partes terrae 

181432. III. 6.: Df. 246 663. (US IV. k. 453-454. o.); 1437. VI. 8.: Df. 246 665. (US IV. k. 634. o.); 1463. 
III. 4.: US VI. k. 144. o. 

19 Df. 244 710. (US ľV. k. 490. o.) 
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Burciensis perveneritis ad domus praetactorum clericorum seu plebanorum in nullo loco 
descensum exercitualem nec eisdem nocumentum seu damnum et praecipue in decimis 
tam in campis quam dotibus seu alias habitis [...] facere velitis neque per vestras facere 
permittatis familiares, nostri ob respectum."20 

Az^-467előtti időszákból alig maradtak fenn olyan hadiszabályzatok, rendelkezések, 
amelyek a székely ispáni hivatalra nézve is tartalmaznak érdemleges információt. Azok 
azonban, amelyek a rendelkezésünkre állnak, fontos adalékokkal egészítik ki a katonai 
szerepkörre vonatkozó ismereteinket. Zsigmond 1432/1433 körül keletkezett honvédelmi 
tervezete - elsőként a ránk maradt források közül - szabályozza a székely ispán és a szé
kelyek katonáskodási kötelezettségét is. E szerint „Siculorum comes banderia duo [...] 
Saxones, Siculi, nobiles Walachi partium Transsyluanarum cum potentia" szállnak had
ba.21 A székely ispán tehát, hasonlóan más főméltóságokhoz, saját bandériumaival, va
lamint a hivatalból alárendelt népesség, a székelység haderejével vonult háborúba. Ezt az 
önmagában sem jelentéktelen erőt alkalmasint kiegészítette a szász székek hadereje is. 
Összességében tehát komoly katonai erővel rendelkeztek a méltóságviselők, ami csak 
tovább növekedett a későbbiekben, a vajdaság és a székely ispáni méltóság összevonásá
val. Az ispán hadbahívó szerepére világít rá egy másik forrás, az 1463. április 23-ra kel
tezett erdélyi hadügyi szabályzat. A szabályzat eredetiségével kapcsolatosan a kutatás ál
talában kételyeit hangoztatja, mivel 1798. évi első közlésére (ami a későbbi kiadások 
alapjául szolgált) korabeli másolatból került sor, a XV. századi példány pedig azóta sem 
került elő, ráadásul „a szabályzat stílusa, fordulatai is inkább XVI., mint XV. századi 
eredetre vallanak"; mindazonáltal „1463-ban létezhetett egy - generális kongregáció ál
tal kiadott - hadiszabályzat."22 

Mielőtt a kérdésben állást foglalnánk, célszerű a rendelkezés bennünket leginkább ér
deklő X. cikkelyét szó szerint idézni: „Siculi, juxta suum modum antiquum, ad exercitum 
generalem mittere obligantur duas gentis suae partes, tertia ad omnes eventus domi relicta. 
Eorum verő convocatio ad insurgendum fiat vei gladio sanguine tincto, vei literis comitis 
eorundem Siculorum, vei domini wajwodae, si is simul comes fuerit. Dum tamen 
necessitas tumultum excitare cogit, capitanei sedium cunctarum tympanis et zaldobonibus, 
atque accensis struibus lignorum in sciundis locis Tűzhalom vocatis conclamationem 
faciant, et qui ad haec non currit, caput amittat." A XI. cikkely pedig úgy rendelkezik, 
hogy „singularum sedium capitanei tenentur pacis tempore, neque admodum raro, lust-
rationem armorum et reliquorum apparatuum peragere", különben büntetésben részesül
nek.23 A X. cikkely azon kitétele, miszerint általános felkelés esetén a székelyek kéthar
mad része köteles hadba vonulni, a többi pedig otthon marad, arra utal, hogy a 

;01444. VII. 2.: US V. k. 140-141. o. 
:I Decreta regni Hungáriáé. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457. (Collectionem manuscriptam 

Francisci Dóry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis - Vera Bácskai.) 
(Publicationes archivi nationalis Hungarici II. Fontes 11.) Budapest, 1976. 420. o. 

22 Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. (Értekezé
sek a Történeti Tudományok Köréből 60.) Budapest, 1971. 55. o. 126. sz. jegyzet. További véleményeket L. 
uo. 54-56. o. L. még: Mályusz Elemér: Az erdélyi magyar társadalom a középkorban. (Társadalom- és Mű
velődéstörténeti Tanulmányok 2.) Budapest, 1988. 97. o. 217. sz. jegyzet. 

23 Székely Oklevéltár. (Szerk. Szabó Károly - Dr. Szádeczky Lajos - Barabás Samu.) I—VIII. k. Kolozsvár-
Budapest, 1872-1934. (a továbbiakban: SzO) I. k. 198. o. 
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szabályzat a XV. század vége előtt keletkezett. II. Ulászló 1499. július 13-án kiadott ki
váltságlevele, illetve a székelyek hadkötelezettségét szabályozó, a XVI. század elejéről
közepéről származó iratok már sokkal differenciáltabban, az időközben lezajlott társa
dalmi változásokat visszatükrözve intézkednek ebben a vonatkozásban. II. Ulászló pél
dául különbséget tesz aszerint, hogy Moldva, Havasalföld, az ország nyugati vagy északi 
része irányába indul a hadjárat, illetve aszerint, hogy a király vagy valamelyik méltóság
viselő vezeti-e a sereget: ettől függően kell ugyanis a székelyek megfelelő hányadának 
felkelni. Az otthon hagyható székelyek számát illetően is azt látjuk, hogy a három nem
zet 1554. évi medgyesi országgyűlése részletesebben - és szigorúbban - rendelkezik, 
mint az 1463. évi szabályzat. Külön említi a székely lovasokat és gyalogosokat II. Ulász
ló is, az 1545. évi marosvásárhelyi gyűlés viszont már a lófők vagyoni helyzete szerint is 
differenciál, amikor előírja, hogy kinek milyen fegyverzettel kell rendelkeznie. Mivel el
sőként Mátyás rendelte el a lófőnek (primipili) nevezendő előkelő lovas és a gyalogos 
székelyek külön-külön történő összeírását (a vagyoni helyzethez kötve a felemelkedés 
lehetőségét), az ilyen jellegű megkülönböztetést nem tartalmazó források nagy valószí
nűséggel a korábbi időszakhoz köthetők.24 Az 1460-as évek elejének viszonyai tükrö
ződnek a X. cikkelynek a székelyek hadbahívásával kapcsolatos megjegyzésében is, 
melyből az tűnik ki, hogy a forrás keletkezésének időpontjában még nem volt általános
nak tekinthető, hogy a székely ispán és a vajda személye megegyezik: „vei Uteris comitis 
eorundem Siculorum, vei domini wajwodae, si is simul comes fuerit." A XVI. század
ban, évtizedekkel az egyesítés után ez már annyira természetesnek tűnt (Tárcái János rö
vid működését leszámítva), hogy nem kellett volna külön megemlíteni azt a lehetőséget, 
hogy az ispán és a vajda személye megegyezik. A székelyek hadbahívása tehát vagy a 
véres kard körbehordozásával, vagy pedig az ispán levele révén történt meg. Növeli a 
forrás iránti bizalmat, hogy a véres kard szerepét Bonfini is megerősíti Hunyadi 1442. 
évi Gyulafehérvár mellett vívott csatájának elbeszélése során.25 Ugyanígy hitelesnek te
kinthető a cikkely azon része is, amelyik arról szól, hogy váratlan fölkelés esetén a szék
kapitányok egyebek mellett száldobokkal {Zaldobonibus) ejtsék meg az összehívást.26 A 
XI. cikkely ugyan csak a székkapitányok kötelességeként említi a békeidöbeli fegyver
zet- és készültség-ellenőrzést, későbbi hadiszabályzatok alapján azonban biztosra vehető, 
hogy ez mindig is részét képezte az ispánok feladatkörének.27 Az 1463. április 26-ra da-

24II. Ulászló kiváltságlevele: SzO III. k. 138-141. o. (Középkori székelység 55-58. o.); 1554. évi országgyűlés 
határozatai: EOE I. k. 524-528. o. (Középkori székelység 61-62. o.); 1545. évi gyűlés: SzO V. k. 60. o. (Középko
ri székelység 61. o.); Mátyás 1473. XII. 9-i oklevele: SzO I. k. 220-221. o. (Középkori székelység 52-54. o.) 

25 Az akkor vajdai és székely ispáni méltóságot betöltő Hunyadi János az Erdélyt dúló törökkel szemben „a tar
tomány vidékein hallatlan gyorsasággal véres kardot röptét körül, faluból, városból katonát szed, a székelyeket fegy
verbe szólítja." {Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei. [Ford. Kulcsár Péter.} Budapest, 1995. 598. o.) 

26 Valószínűleg az erdélyi románság körében is használt, felfüggesztett fatáblaszálakból álló eszközről van 
szó. (Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest, 1927. 72. o. 7. sz. jegy
zet). A „száldob" eredetileg hársfát jelölt, innen ment át a név a hangadó eszköz jelölésére. (Kiss Lajos: Föld
rajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1988. I. k. 580. o.; BartaU Antonius: Glossarium mediae et infimae 
latinitatis Regni Hungáriáé. Lipsiae-Budapest, 1901. 706. o. - E két utóbbi adatra Solymosi László professzor 
hívta fel a figyelmemet, amelyet ezúton is köszönök neki.) Az elnevezés hely- és földrajzi nevekben is fennma
radt, így például az erdélyi káptalan 1349. évi oklevelében Zaldubuspotakfw (Száldobospatakfő) és Zaldubus-
potak (Száldobospatak) formában, Sepsiszék határánál (SzO I. k. 55. o.) 

27 így például II. Ulászló 1499. évi kiváltságlevele: „amikor a hadakozó székelyeknek valamely kirendelése 
és számbavétele történik, ezt a székelyek ispánja a székely előkelőkkel együtt tartozik megtenni" (Középkori 
székelység 57. o.) 
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tált erdélyi hadiszabályzat más forrásokkal való összehasonlítás alapján tartalmi szem
pontból - legalábbis a székelyeket érintő cikkelyek vonatkozásában - hitelesnek mond
ható, s az is valószínűsíthető, hogy a megadott időpontban vagy akörül keletkezett. A 
XVI. századra jellemző terminológia felbukkanása (ami a kutatás egy részének a bizal
mát megingatta)^avval magyarázható, hogy^z eredeti szöveget a későbbiekben némileg 
átírták, módosították, ez azonban a székelyek vonatkozásában a lényeget nem érintette. 
Mindezek alapján a szabályzatot olyan kútfőnek tarthatjuk, amely értékes információk
kal szolgál az 1467 előtti időszak székely katonai viszonyait illetően. 

Összegezve a székely ispánok katonai tevékenységét az 1467-ig tartó időszakban, 
elmondható, hogy a méltóságviselők a katonai szerepkör minden változatában otthono
san érezték magukat: rendszeresen vezettek hadat a király, illetve más főméltóság alá
rendeltjeként vagy pedig önállóan. Rátermettségüket és bátorságukat testi épségük koc
káztatásával, alkalmasint hősi halálukkal kellett bizonyítaniuk. Felügyelték a határ
védelmet, gondoskodtak a várak és a rájuk bízott haderő ellátásáról, figyelniük kellett az 
általuk vezetett katonaság kilengéseire lehetőség szerint megakadályozva vagy éppen 
megtorolva azt. Békében ügyeltek a székelyek hadrafoghatóságának a biztosítására, há
ború esetén gondoskodtak a hadrakelés gyors és zökkenőmentes lebonyolításáról. Bár 
néha letévedtek a törvényes útról és uralkodójuk ellen fordultak, amikor azonban szük
ség volt rá, a társadalmi rend és a béke helyreállítása érdekében fegyvert fogtak a felkelt 
parasztok vagy éppen a fennhatóságuk alá tartozó székelységgel szemben is. Mindez 
megerősíti az előrebocsátottakat, vagyis azt, hogy e tisztség alapvetően katonai jellegű 
volt, betöltéséhez nem lehetett nélkülözni a Mars által megkövetelt erényeket. Érthető 
ezek alapján, hogy olyan méltóságviselők (mint például Kerekegyházi Lack vagy Nádasi 
Mihály), akik huzamos időn keresztül betöltötték hivatalukat, idősebb koruk elérkeztével 
- bár továbbra is élvezték a király bizalmát - tisztségüket át kellet, hogy engedjék azok
nak, akik fiatalabbak lévén alkalmasabbak voltak e sok fáradsággal járó feladat elvégzé
sére. Bármilyen fontos is volt azonban, hogy a székely ispánok jó katonai ismeretekkel 
és ebből fakadó tekintéllyel rendelkezzenek, ahhoz hogy hivatali teendőiket megfelelően 
elláthassák, más készségekre is szükségük volt: el kellett igazodniuk a sajátos székely 
szokásjogban, tudniuk kellett kezelni a székely társadalom viszonyaiból keletkező fe
szültségeket stb. Talán nem túlzás mindezek alapján az a megállapítás, hogy a székely 
ispáni méltóság - önálló korszakát tekintve - egyike volt az ország fontos, több irányban 
is karriert biztosító „ugródeszkáinak." 
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Zoltán Kordé 

COMMENTS ON THE MILITARY ROLE OF THE SZÉKELY BAILIFFS PRIOR TO 1467 

Summary 

The dignity of the Székely bailiff was one of those medieval positions where military virtues 
were outstandingly important. This kind of requirement is completely comprehensible in the case 
of Székely leaders, as they governed a group of people whose profession was fighting. The study 
offers a survey of the aspects of this military post until 1467, i.e. the independent period of the 
Székely bailiffs, prior to this honour's final fusion with that of the voivod. The primary duty of the 
bailiffs was military conduct: they fulfilled this requirement either as the commanders of advance 
guards (reconnaissance contingents) or as independent military leaders. Their tasks also included 
the defence of the Transylvanian frontiers; when accomplishing this mission, they could rely on 
their own people, as well as the royal castles of Görgény, Höltövény, Tores and Királykö, which 
were parts of the entail of the bailiffs honour. They were expected to obtain information regarding 
the enemy, too. Due to its far-reaching commercial relations with the Romanian principalities, the 
town of Brassó played an important role in this aspect, especially after the outset of the Turkish 
wars. The bailiffs had to pay attention to the intemperance of their subordinates, either preventing 
them from excesses, or making reprisals. In peacetime, they made sure that there was a state of 
military preparedness among the Székelys; in wartime, they ensured the quick and flawless mobi
lisation of the fighting forces. The Transylvanian military regulations of 1463 provide essential in
formation about the latter. Although the bailiffs sometimes went astray and conspired against their 
rulers, in case of necessity they were ready to restore law and order and took up arms against re
volting peasants of even against their Székely subordinates. Stemming from the military character 
of the dignity, the bailiffs were bound to surrender their office in favour of the younger generations 
when they reached an old age, and so had become unable to meet their requirements. During its 
independent period, the position of the Székely bailiff could be a stepping-stone to other distin
guished careers in Hungary. 

Zoltán Kordé 

LA COMPÉTENCE MILITAIRE DES ISPANS SZEKLERS AVANT 1467 

Résumé 

La dignité d'ispan szekler faisait partie des fonctions médiévales pour l'occupation desquelles 
les vertus militaires avaient une importance primordiale. Cette exigence face aux hauts fonction
naires szeklers est tout à fait compréhensible dans la mesure où ils dirigeaient une population de 
guerriers professionnels. Cette étude examine les éléments de cette compétence militaire avant 
1467, date de la fusion définitive de la dignité d'ispan szekler et de voïvode. La compétence 
militaire de ces dignitaires consistait surtout à diriger l'armée: soit en rant que chef de contingents 
remplissant des missions particulières d'avant-garde ou de reconnaissance, soit en tant que chef de 
guerre autonome. La compétence des ispans szeklers ne se limitait cependant pas au comman
dement de l'armée, ils étaient aussi chargés de la défense des frontières de la Transylvanie. Pour 
cette dernière, ils pouvaient s'appuyer sur les forts royaux situés sur leur territoire (Görgény, 
Höltövény, Törcs et Királykö). Outre la sécurité des frontières, ils devaient aussi obtenir des 
renseignements sur l'ennemi: la ville de Brassó ayant des relations commerciales étendues avec les 
voïvodats roumains y jouait un rôle majeur surtout après le début des combats contre les Turcs. 
Les ispans devaient également empêcher ou réprimer les dérapages éventuels des soldats. En 
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temps de paix, ils veillaient à ce que les Szeklers puissent être enrôlés en cas de besoin. En temps 
de guerre, ils étaient chargés de la mise en place rapide des troupes. A ce sujet, le règlement 
militaire de Transylvanie, daté de 1463, fournit des informations importantes. Bien que 
l'authenticité de ce document a été mise en doute par la recherche, son contenu semble crédible. 
Même si ces fonctionnaires ont parfois quitté le chemin de la légalité et se sont retournés^entre^ 
leur souverain, mais lorsqu'il fallait rétablir la paix et l'ordre social, ils ont pris les armes contre 
les paysans insurgés voire les Szeklers sous leur autorité. Cette compétence militaire complexe et 
exigeant explique pourquoi les ispans plus âgés devaient céder leur fonction à des plus jeunes, tout 
en gardant la faveur du roi. L'examen de cette compétence militaire démontre aussi que la dignité 
d'ispan szekler, dans cette période d'autonomie, était un "tremplin" excellent vers d'autres 
carrières dans le pays. 

Zoltán Kordé 

ANMERKUNGEN BEZÜGLICH DER MILITÄRISCHEN ROLLE 
DER SEKLER GESPANE VOR 1467 

Resümee 

Die Würde der Sekier Gespane gehört zu denjenigen mittelalterlichen Ämtern, bei deren 
Besetzung die militärischen Tugenden von erstrangiger Bedeutung waren. Diese Anforderung an 
die Amtsträger, die an der Spitze des Seklertums standen, ist vollkommen verständlich, da sie die 
Führungsfiguren einer Bevölkerung waren, die das Kämpfen berufsmäßig ausübte. Die Studie 
untersucht die Komponenten dieser militärischen Rolle in der Zeitspanne bis 1467, also in der 
selbständigen Ära vor dem endgültigen Verschmelzen der Würde des Sekier Gespans mit der des 
Woiwoden. Diese Beschäftigung der Würdenträger bedeutete in erster Linie die Heerführungs
tätigkeit: dieser Verpflichtung kamen sie entweder als Kommandant des eigentümliche Aufgaben 
- Vorhut, Erkundung - verrichtenden Kontingents der nationalen Armee oder als selbständige 
Feldherren nach. Die Rolle der Sekier Gespane bestand jedoch nicht nur aus der Leitung des 
Heeres; hierzu gehörte auch der Schutz der Siebenbürger Grenzen. Bei der Verrichtung dieser 
Aufgabe konnten sie sich neben dem Seklertum auch auf die königlichen Burgen stützen, die zum 
Gespanshonor gehörten - Görgény (Görgen), Höltövény (Heldsdorf), Törcs (Törzburg) und Ki-
rálykő. Neben der Sicherung der Grenzen mussten auch Nachrichten und Informationen über den 
Gegner beschafft werden. Dabei kam - vor allem nach dem Beginn der Türkenkriege - Brassó 
(Kronstadt) eine große Rolle zu, das mit den rumänischen Woiwodschaften ausgedehnte Handels
beziehungen aufrechterhielt. Die Gespane mussten zudem die Ausschweifungen des von ihnen 
geführten Soldatentums beachten und nach Möglichkeit unterbinden oder vergelten. Zu 
Friedenszeiten achteten sie auf die Gewährleistung der Wehrdiensttauglichkeit der Sekier, zu 
Kriegszeiten dagegen sorgten sie für die schnelle und reibungslose Durchführung des Ins-Feld-
Ziehens. Über dieses letztere liefert uns das bis 1463 geschaffene Siebenbürger Militärdienst
reglement Informationen, dessen Zuverlässigkeit zwar von einer Forschungsreihe in Frage gestellt 
wurde, aus inhaltlicher Sicht jedoch als zuverlässig betrachtet werden kann. Zwar kamen die 
Amtsträger manchmal vom Weg des Gesetzes ab und wandten sich gegen ihren Herrscher, als es 
aber notwendig war, griffen sie im Interesse der Widerhersteilung der Gesellschaftsordnung und 
des Friedens zur Waffe - sogar gegen die aufständischen Bauern oder das unter ihrer Obrigkeit 
stehenden Seklertum. Auf Grund der vielseitigen militärischen Rolle ist es verständlich, wenn die 
Gespane infolge ihres Alters nicht mehr ihren derartigen Verpflichtungen nachkommen konnten, 
mussten sie ihr Amt zugunsten eines Jüngeren niederlegen, aber sie behielten die Gunst des Königs. 
Die Übersicht des militärischen Aufgabenkreises weist unter anderem daraufhin, dass die Würde des 
Sekier Gespans - betrachten wir die selbständige Zeitspanne - eine der wichtigen „Sprungbretter" 
des Landes war, das gleich in mehrere Richtungen die Möglichkeit einer Karriere sicherte. 
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Золыпан Корде 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ВОЕННОЙ РОЛИ СЕКЕЙСКИХ ИШПАНОВ ДО 1467 ГОДА 

Резюме 

Сан секейского ишпана принадлежал к тем средневековым должностям, занятие кото
рых неукоснительно требовало обладания безукоризненными воинскими добродетелями. 
Требования, предъявляемые к чинам, призванным возглавлять секейские посты, можно в 
полной мере понять, так как назначались руководители такого народа, который занимался 
военным ремеслом профессионально. В статье рассматриваются составные этой должности 
в период до 1467 года, то есть в отдельную эпоху, предшествовавшую окончательному 
слиянию секейских ишпанских чинов с воеводчиной. Такого характера занятость этих чи
нов означала в первую очередь военную руководящую деятельность: они выполняли свои 
обязанности или как самостоятельные полководцы или в качестве командиров континген-
тов вооруженных сил, выполнявших общегосударственные специальные (авангардные, раз
ведывательные) задачи. Круг деятельности секейских ишпанов не исчерпавылся управлени
ем армии, сюда входила также и защита границ Трансильвании. В выполнении этих задач 
ишпаны могли опираться наряду с секейцами на королевскеие крепости, входившие в веде
ние аппарата ишпанов: Гёргень, Хёльтёвень, Тёрч и Кирайкё. Наряду с обеспечением гра
ниц необходимо было заботиться и о получении информации, вестей о противнике. В этом 
главным образом после начала войн с турками - большая роль возлагалась на Брашшов, 
поддерживавший широкие торговые связи с румынскими воевадами. Наобходимо было 
следить за эксцессами в рядах управляемых ими воинов, по возможности предупреждать 
все беспорядки или же наказывать за них. В мирное время ишпаны следили за поддержани
ем боеспособности секейскиъ воинов, а во время войны их задачей было быстрое и беспе
ребойное обеспечение вступления в бой. Об этой последней задаче весьма полезные ин
формации дает Трансильванский военный устав, датированный 1463 годом, достоверность 
которого, правда, была поставлена под сомнение одной волной исследований, однако с точ
ки зрения содержания этот документ можно считать достоверным. Хотя занимавшие госу
дарственные должности чиновники иногда отступали от предусмотренного законом пути и 
восставали против своих правителей, однако, когда было необходимо, они выступали с 
оружием в руках в интересах восстановления мира и общественного порядка или обращали 
свое оружие даже и против секейского воинства, находившегося под их главенством. На 
основании многогранного военного круга ролей можно понимать, что если ишпаны с дос
тижением более преклонного возраста уже не могли безупречно выполнить свои обязанно
сти подобного хзарактера, они должны были уступить свои посты более молодым своим то
варищам, хотя благосклонность короля они продолжали сохранять. Исследоване круга 
военных задач наряду с прочим указывает и на то, что пост секейских ишпанов - имея в ви
ду особенности этой эпохи - был одним из наиболее важных „трамплинов," обеспечивающх 
важную карьеру в стране во многих направлниях. 
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