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Adófizető családok telkei és mezőgazdasági eszközei  
Megművelt földterület 532 cubulus2 
Ökör 104 
Tehén 113 
Ló 75 
Egész telek 37 
½ telek  35 
1/3 telek  1 
¼ telek 5 
Telkek száma összesen 84 

 

Kézműves mesterségek 
Magyar megnevezés Latin Összeírt 

családok 
száma 

kereskedő mercator 1 
mészáros laneo 1 
borbély tonsor 1 
sebész chirurgus 1 
takács textor 1 
Összesen mester:  92 
Figyelembe véve, hogy mindenik mester inast és legényt 
is tarthatott, hogy a családtagok is dolgoztak a 
műhelyben, vagy a vásározásban segítettek, a 
kézművesiparban foglalkoztatottak számított legkisebb 
összlétszáma:  

350–400 

 
Az összeírás évében az iparosok 79%-a céhszervezethez tartozott. A faza-

kasok 1572-ben, a szűcsök 1579-ben, a tímárok és vargák 1585-ben alapítottak 
céhet, a csizmadiák a szabókkal szakmai alapon szervezett vegyes céhet 1606-
ban alapítottak, a mészárosok pedig 1630-ban. Érdekes megjegyezni, hogy 
1722-ben Balás Ferenc a várbirtok kertésze volt. 

Az udvarhelyi adófizető családfők nem mezőgazdasági jellegű jövedelmei a 
következő felbontásban jellemezhetők:

A. kereskedelemből származó jövedelem = 470 forint
B. bor- és sörkocsmároltatásból = 102 forint
C. kézműiparból származó jövedelem = 2925 forint

Udvarhelyszék kézműipari tevékenységből származó teljes bevétele 3271 ma-
gyar forint volt, melyből 2925 volt a székelyudvarhelyi kézművesek bevétele, 
akik a szék iparűzésből származó bevételének 89,42%-át termelték.

Viszont az alábbi táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a kézművesek nem 
hagytak fel a mezőgazdasági termeléssel sem. A családok többsége rendelkezett 
földdel a város határában, volt tehene, ökre, lova és kisállatai:

Zepeczaner Jenő

1. Székely székek a 18. században. II. Udvarhelyszék 1700–1722 között. Be-
vezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Pál-Antal Sándor. Maros-
vásárhely, 2009. 260–484. 
2. Cubulus (köböl): szemes termény mérésére szolgáló régi mértékegység. Egy 
erdélyi köböl = 2 véka = 64 pint. Egyköblös föld = földterület, melybe egy köböl 
vetőmagot lehet vetni. 
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A Revendikált havasoktól a 
Magánjavakig

A „Csíki Magánjavak” néven ismert 
vagyonközösség történetének kezdetei a 
XVII-XVIII. századba nyúlnak vissza, 
és szorosan összekapcsolódnak a szé-
kelység katonáskodó életvitelével. A 
hármas tagoltságú székely társadalom 
(primorok/főnépek, lófők és gyalogok) 
évszázadokon keresztül biztosította az 
Erdélyi Fejedelemség, illetve azt meg-
előzően a Magyar Királyság katonai ál-
lományának jelentékeny részét, a II. Rá-
kóczi Ferenc-féle kuruc szabadsághar-
cot (1703–1711) követően azonban a 
császári államvezetés lemondott a meg-
bízhatatlannak tekintett székelyek kato-
nai szolgálatáról, ugyanakkor korábbi 
adómentességüket is megvonta. Amikor 
1762-ben Mária Terézia királynő meg-
bízásából megkezdődött a határőrezre-
dek felállítása, Csík és Háromszék lófő- 
és gyalogrendű családjai kettős tehervi-
selésre kényszerültek, a vármegyei ne-
mességgel hasonló státusban lévő pri-
morok azonban mentesültek mind az 
adófizetés, mind a határőrzés feladata 
alól. A határőri felfegyverzés családok 
szerint történt: minden lófő rendű család 
egy huszár határőrt és minden gyalog-
rendű család egy gyalog határőrt kellett 
saját költségén felszereljen és tartson – 
ők alkották a Csíkszereda és Kézdivásár-
hely székhelyű I. és II. székely gyalogez-
redet, illetve a Sepsiszentgyörgy köz-
pontú székely huszárezredet. Ezekben az 
években nemcsak a Székelyföldön ala-
kultak határőrezredek, hanem Erdély ke-
leti és déli határai mentén is – ekkor jött 
létre az I. (orláti) román határőrezred a 
Brassótól Hátszegig húzódó határsávban 
és a II. (naszódi) román ezred a radnai 
völgyben. 

A katonáskodás, különösen, hogy a 
korai évtizedekben semmiféle adóked-
vezménnyel sem párosult, komoly 
anyagi megterhelést jelentett, hiszen a 

katonacsaládok a ruházatot, a huszárok 
pedig a lovat is maguk kellett biztosít-
sák, az állam csupán a hadi felszerelést: a 
kardot, puskát, pisztolyt, tölténytáskát és 
csákót adta. E terhek enyhítésére voltak 
hivatva utóbb az ún. „havasi javak”. 

Történt ugyanis, hogy 1769-ben egy 
erdélyi–török vegyes bizottság rendezte 
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az évszázados határvitát,  és a Nagyfeje-
delemséghez visszakerültek a korábban 
moldvai és havasalföldi kézre került ha-
tár menti erdők, „melynek a Székelyföld-
del érintkező része 60–90 négyszögmfdet 
tehetett (a fennmaradó, ennél is terjedel-
mesebb rész a Barczaságra, Fogaras vi-
dékére és Hunyad vármegyére esett), 
mely havasrész ez időtől fogva vissza-
kebelezett (revendikált) havasnak nevez-
tetett; s Bukovinától kezdődve, a határ-
szélen hol keskenyebb, hol szélesebb sza-
lagban lenyúlt Csíkban egészen Ká-
szonszék déli határáig, onnan pedig, Há-
romszéket Oláhország felől határolva, 

2egészen a bodzai szorosig” . A Revendi-
3kált havasokként elhíresült 70 737 hold  

erdőbirtokot II. József császár 1783. má-
jus 27-i rendeletével „egyedül csak a ha-
tárőr katonaság javára és előmenete-

4lére” engedte át  – így a következő évben 
a csíkszéki területeket az I. székely gya-
logezred, a háromszéki havasokat a II. 
gyalogezred birtokba is vette, a javakat 
pedig a határőrcsaládok nevében ha-
szonbérbe adta, és a befolyó jövedelmet 
évente a családoknak kiosztotta. Néhány 
évi ilyetén működés után a határőrség az 
osztalékok kifizetését beszüntette, és a 
jövedelemből egy egységes Ruházati 
alapot hozott létre azzal a céllal, hogy 
enyhítse azokat a terheket, amelyeket a 
határőrök egyenruhájának biztosítása je-

5 lentett. Általában az évi jövedelem egy-
negyedét fordították a leginkább rászo-
ruló családok ruházati kiadásainak tá-
mogatására, a többit tőkésítették.

Ugyanekkor a két román határőr-
ezred is hasonló körülmények között 

részesült közösségi vagyonban: a dél-er-
délyi román ezred 253 142 hold erdővel, 
a naszódi román ezred pedig 463 327 

6
hold birtokkal rendelkezett  – az előbbi 
3,5-ször, az utóbbi pedig 6,5-ször volt 
nagyobb, mint a székelyek vagyon-
komplexuma.

A Ruházati alap mellett volt a székely 
határőrségnek egy másik alapja is, amely 
azonban csak a huszárezredet illette, az 
ún. Lóbeszerzési alap, amely 1804-ben 
létesült, és a huszárcsaládok évenkénti 

7
befizetéseiből gyarapodott.  Ezen alapba 
azok a huszárcsaládok tartoztak befi-
zetni az éves lótartás költségének meg-
felelő összeget, amelyek szolgálatképes 
férfi vagy alkalmas hátasló hiányában 
éppen mentesek voltak a tényleges szol-
gálat alól. Az így befolyt összegekből fe-
dezte a család a lóvásárlás költségeit ak-
kor, amikor újból szolgálatképessé vált.

A javak elvesztése és visszaszerzése
A székely határőrcsaládok 1849-ig 

használták háborítatlanul a két alapot, 
ekkor azonban br. Ludwig von Wohlge-
muth altábornagy, Erdély teljhatalmú 
katonai és polgári kormányzója a szé-
kely ezredek összes ingó és ingatlan va-
gyonát (ekkorra már 70 096 hold havasi 
birtokot, illetve a Ruházati és Lóbeszer-
zési alapokat) a kincstár javára lefoglal-
ta, majd az erdélyi határőrezredeket fel-
oszlató 1851. január 22-i császári rende-
let nyomán megtörtént a vagyon pontos 

8számbavétele és felleltározása is.  A ja-
vak elkobzásának indoka a székely ezre-
dek 1848-1849. évi magatartása volt, 
Bécs ugyanis katonai esküszegésnek te-
kintette azok szabadságharc alatti ma-
gatartását. Nyilvánvaló, hogy a székely 
határőrvagyon tekintetében a császária-
kat a bosszú vezérelte, hiszen a dél-er-
délyi és naszódi román ezredek (ame-
lyek a polgárháborúban a magyarok el-
len harcoltak) jóval jelentékenyebb va-
gyonát nemhogy lefoglalták volna, de az 
ottani határőrcsaládok tulajdonjogát 
ekkor az állam kifejezetten megerősí-
tette. 

Az első arra vonatkozó kezdeménye-
zés, hogy a lefoglalt határőrvagyon kö-
zösségi célt szolgáljon, Haynald Lajos 
erdélyi római katolikus püspök részéről 
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fogalmazódott meg, aki 1857-ben azt ja-
vasolta, hogy a Ruházati és a Lóbeszer-
zési alapokból a Csíksomlyón létreho-
zandó katolikus tanítóképző és gyakor-
lóiskola fenntartását kellene támogatni, 
a csíki hívek ilyen tartalmú kérelmét 
azonban a hatalom elutasította.

A Bach-rendszer bukása és a politikai 
enyhülés változásokat hozott a határőr-
vagyon sorsát illetően is. 1861-ben a kor-
mány elismerte, hogy a Lóbeszerzési 
alap jogosultjai az egykori huszárcsalá-
dok leszármazottai, és kilátásba helyezte 
a betétek visszaadását mindazoknak, 
akik jogosultságukat igazolni tudják – a 
hatalom tehát belátta, hogy egy év-
tizeddel korábban törvénytelenül járt el 
(az más kérdés, hogy ebben a formában 
igen kevesen tudtak élni a lehetőséggel). 
A kiegyezést (1867) követően Csíkban 
és Háromszéken is felerősödött a vagyon 
visszaszerzésének igénye, egyházi és vi-
lági elöljárók, országgyűlési képviselők, 
publicisták tartották folyamatosan napi-
renden az ügyet, így a hatalom rákény-
szerült, hogy véglegesen rendezze a 
határőrvagyon sorsát: 1868-ban három-
tagú bizottságot állított fel Berde Mózes 
belügyi, Gecző János igazságügyi és Bu-
day Sándor pénzügyi osztálytanácsosok 
részvételével, akik tanulmányozták a 
helyzetet, majd Ferenc József királyhoz 
felterjesztett beadványukban a vagyon 
visszaadását javasolták. Álláspontjuk 
megfogalmazásakor hivatkoztak az 
uralkodó azon intézkedésére is, mellyel 
1851-ben a naszódi román határőrcsa-
ládok birtokában hagyta az ottani ezred 
vagyonát: „Ugyanazon legfelsőbb ke-
gyelmet, melyet Ő Felsége a naszód-
vidékiekkel éreztetett sem jog, sem mél-
tányosság nem tanácsolja megtagadni a 
Csíkszékiektől még azon esetre is, ha 
ezen havas birtokhoz a kincstár jogo-

9sultsága minden kétségen felül állana” . 
A bizottság az I. székely gyalogezred ru-
házati pénzalapját és a huszárezred ruhá-
zati pénzalapjából a csíki, gyergyói és 
kászoni huszárcsaládoknak járó részt 

Csíkszék közönségének, míg a II. 
székely gyalogezred ruházati pénzalap-
ját és a huszárezred ruházati pénzalapja 
fennmaradó részét Háromszék közönsé-
gének javasolta visszaadni. Már az 1868. 
évi jegyzőkönyv szerzői is rátapintottak 
az egyik legérzékenyebb pontra: a jo-
gosultak utóbb még sokat vitatott kérdé-
sére, hangsúlyozva, hogy a székek kö-
zönségén nem a székek teljes lakosságát, 
hanem az ezredek kötelékébe tartozók 
összességét kell érteni. Ugyanakkor a 
Lóbeszerzési alap ügyében a bizottság 
elvetette a kormány 1861. évi rendelke-
zését, és az volt az álláspontja, hogy a 
betétek nem csak a jogosultságot iga-
zolni tudó családok tulajdona, hanem az 
összes huszárcsalád egyenlő jogosult-
ságú közös vagyona – a kifizetéseket il-
letően pedig nem a pénzösszegek egyéni 
kiosztását, hanem az együttes vissza-
adást javasolták. A jegyzőkönyvbe fog-
laltakat az Andrássy-kormány magáévá 
tette, és 1869. január 23-án felterjesz-
tette az uralkodóhoz jóváhagyás végett, 
aki február 16-án „legkegyelmesebb el-
határozásával” a határőrvagyon vissza-

10adását elrendelte.  Orbán Balázs így 
összegezte a rendelkezés jelentőségét: 
„ezen, egy egész századon át bonyolított 
ügy a legüdvösebb módon lett megoldva, 
olyanképpen, hogy annak századokra ki-
ható üdvös eredményei lesznek, mert 
azáltal a székely népnek nem csak igaz-
ság lett szolgáltatva, hanem egyszers-
mind alkalom nyittatott arra is, hogy úgy 
anyagi kiemelkedését, mint szellemi fej-
lesztését eszközölhesse, s útját állja az 
újabb időben ijesztő mérvben felmerült 
közelszegényedésnek és kivándorlásnak, 
mely ellen az állítandó ipartanodák két-
ségtelenül a leghatékonyabban fognak 

11működni” . 

A tulajdonjog kérdése
Függetlenül attól, hogy az 1851-ben 

elkobzott határőrvagyon eredetileg az I. 
székely gyalogezred, illetve az I. székely 
huszárezred csíki századainak köteléké-
be tartozó családok tulajdona volt, az 

1869. évi legkegyelmesebb elhatározás 
„Csíkszék közönségének” rendelte azt 
visszaszolgáltatni, „azon közhasznú cé-
lokra és feltételek mellett, melyek… a 
székely nemzet jólétét képesek előmoz-

12dítani…”.  
A Magánjavak 1897. évi (1901-ben 

jóváhagyott) alapszabálya Ferenc József 
király határozata nyomán úgy fogalmaz, 
hogy a vagyon „Csík vármegye kö-
zönségének magántulajdonát képezi”, 
amelyet egy, az alispán elnöklete alatt 
álló igazgatótanács kezel, s ennek hi-
vatalból tagja a vármegyei főjegyző s a 
megyei tisztiügyész, az igazgatótanács 
fölött álló fórum pedig a törvényhatósági 
közgyűlés. Az 1909. évi (de csak 1918 
végén jóváhagyott, és ezért a román 
állam által hatályosnak el nem ismert) új 
alapszabály számos változást hozott a 
tulajdonjog és a vagyonkezelés tekinte-
tében is. Eszerint a „Csík vármegye ma-
gánjavai” név alatt ismert vagyonkomp-
lexum tulajdonosa nem „Csík vármegye 
közönsége”, hanem a vagyon „a csík-
vármegyei volt határőrezredeket alkotott 
községek székely lakosságáé”. Az 5. 
paragrafusban kimondta, hogy az ennek 
kezelésére megjelölt legfontosabb szerv 
nem a törvényhatósági közgyűlés, ha-
nem a törvényhatósági közgyűlés azon 
tagjai, akik a vagyonhoz jogosultak, 
mely közgyűlés tagjainak névsorát a 
mindenkori törvényhatósági közgyűlési 
névsor alapján maga az igazgatótanács 
állítja össze. Az új alapszabály a 8. pa-
ragrafusban felsorolta a vármegye szé-
kely községeit, kihagyva ezek közül Bél-
bor, Békás, Holló, Tölgyes, Vasláb, Vár-
hegy községeket, amelyek 1848 után 
alakultak, s lakosaik határőrök nem vol-
tak, s megállapította, hogy a Magán-
javakhoz a felsorolt 52 községből szár-
mazó „fő-, lófő- és darabont-rendű ne-
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mes székely családok, valamint az 1848. 
évben a vármegye területén tartózkodott 
más székely és örmény családok” jo-
gosultak. E paragrafus három lényeges 
újdonságot is tartalmaz: a szövegezők 
bevonták a jogosultak körébe az egykori 
főrendű és jobbágycsaládok leszárma-
zottait (mely családok határőrszolgálatot 
nem teljesítettek), illetve az örmény csa-
ládokat is. A szerzők a vagyon feletti 
miniszteriális felügyeleti jogot csupán 
az alapszabály rendelkezései betartásá-
nak ellenőrzésében jelölték meg.

A visszaszerzett vagyon
A Puskás Ferenc gyergyói alkirály-

bíró, Gál Ignác igazgató, Nagy József 
gazdatiszt és Gencsi Alajos alkotta bi-
zottság 1869 őszén átvette a csíki ha-
tárőrcsaládokat illető 68 873 holdnyi 

13„havasi javakat”,  amellyel a Csíki Ma-
gánjavak lett Csíkszék legnagyobb föld-
birtokosa. A javak nagyobbrészt a szék 
északkeleti részén feküdtek, kisebb 
részük pedig az alcsíki részeken terült el. 
A birtokállomány 2/3-a, mintegy 52 ezer 
hold volt erdő, a többi legelő, kaszáló és 
szántó. A visszakapott vagyon része volt 

továbbá néhány igen értékes lakó- és 
gazdasági épület, illetve 144 385 forint 
is, részben készpénzben, részben köt-
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vényekben.  A visszakapott ingatlanok 
közül mind méreteinél, mind rangjánál 
fogva kiemelkedő jelentőségű volt a 
csíkszeredai Mikó-vár, amely 1878 után 
vármegyei intézményeknek adott ott-
hont, majd egy évtized múlva szimboli-
kus összegért (10 arany) a honvédség 

15vette bérbe.  Ugyancsak a Magánjavak 
kapta meg a vár közelében húzódó 
Parancsnoksági épületet (ma a Megyei 
Kórház fül-orr-gégészet osztálya), 
amelybe a Törvényszék költözött, illetve 
a Gazdasági Felső Népiskola épületét és 
a hozzá tartozó igazgatói lakást (utóbb 
főjegyzői lakás), amelyek 1920 után le-
bontásra kerültek – helyükre épült az or-
todox templom, illetve a második világ-
háború után a szovjet katonák emlék-
műve. 

A szék területén visszakapott ingat-
lanok sorában említést érdemel a bor-
széki „Székház”, amelyet a következő 
évtizedekben szegény és a fürdőt orvosi 
előírásra igénybe vevő csíki székelyek 
használhattak díjtalanul, 1923 után 
azonban minisztériumi és erdészeti hiva-
talnokok kapták használatba. 

A határőrezredek tiszti épületei 
nagyrész értékesítésre kerültek, közülük 
a szépvízi kapitányi lakás maradt meg a 
Magánjavak tulajdonában, ezt előbb 
ingyen, majd minimális bérért a pénz-
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ügyőrség használta.  Arra való hivatko-
zással, hogy állami célokra szükségesek, 
nem került visszaszolgáltatásra a csík-
somlyói kapitányi lakás, a ditrói kapi-
tányi telek és lakás, a gyergyószent-
miklósi őrnagyi lakás, a kozmási kapi-
tányi telek, a bánkfalvi huszárőrnagyi 
lakás, holott ezeket az 1868. évi Berde-
féle jegyzőkönyv szerint ingyen elvett 
telken, ingyenes építési anyaggal, in-
gyenes kézi és fuvarnapszámmal építet-
ték a határőrcsaládok, és Pál Gábor érté-
kelése szerint a tiszti épületek közül ép-

17
pen ezek voltak az értékesebbek.

A Magánjavak jövedelme a faeladá-
sokból és a haszonbérleti tárgyak érté-
kesítéséből származott. A jövedelemből 
mindenekelőtt a birtok kezelésével járó 
dologi (erdősítés, új építkezések, épü-
letfenntartás, adók, úti- és perköltségek) 
és személyi (igazgató, gazdatiszt, alkal-
mazottak fizetése, mellékjárandóságok) 
kiadásokat kellett fedezni, és csak a 
fennmaradó részt lehetett közoktatási 

18célokra fordítani.

Bicsok Zoltán

Gál Ignác, a havasi javak
igazgatójának kézjegye 1885-ből

Az igazgatótanács elnökének
bélyegzőlenyomata 1919-ből

A csíkszeredai Mikó-vár
régi képeslapon

Egy 1914-ben készített becslés szerint a Csíki Magánjavak vagyonállománya a 
19háború előtt a következő értéket képviselte:

Művelési ág Kiterjedés 
(hold) 

Becsült érték 
(arany korona) 

Erdő 54 515,4 100 000 000 
Legelő 
Rét 
Szántó 
Beltelek 

 
8010,4 

 
4 800 000 

 
 
 
 
Havasi javak 

Terméketlen 75,9 – 
Havasi javak 
(össz.) 

 62 601,7 104 800 000 

 Jövedelmező épületek 700 000 
 Nem jövedelmező épületek 320 000 
Épületek (össz.)   1 020 000 
Összesen   105 820 000 

 

1. Olyan területek, amelyeket „a moldova-oláh-
országiak, felhasználva Erdélynek a 17. és 18. szá-
zad első felében volt szerencsétlen belviszonyait, 
mindig beljebb foglalva jogtalanul eltulajdoní-
tottak.” – A Román Országos Levéltár Hargita me-
gyei kirendeltsége Csíkszeredában (a továbbiakban 
CsLvt), F 12 Pál Gábor iratai, 1. iratcsomó, 1.
2. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. – 
http://mek.niif.hu/04800/04804/html/103.html 
3. Kocsis Lajos: A Csíki Magánjavak története 
1869–1923. „A székelység boldogulásának elő-
mozdítója”. Csíkszereda, 2008. 42.
4. Pál Gábor 1941. évi előterjesztése a magyar ki-
rályi vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. – 
CsLvt, F 78 A Csíki Magánjavak iratai, 213. irat-
csomó, 35. 
5. Uo. 5.
6. Tamás Sándor: A Csíki Magánjavak. In: Erdélyi 
Múzeum, LVII. kötet (1995) 3–4. füzet. 20.
7. CsLvt, F 78 A Csíki Magánjavak iratai, 213. 
iratcsomó, 5.
8. Uo. 6. 
9. A miniszteri bizottság 1868. szeptember 4–16. 
között felvett jegyzőkönyvét idézi Kocsis: i. m. 31.
10. CsLvt, F 78 A Csíki Magánjavak iratai, 213. 
iratcsomó, 37.
11. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. – 
http://mek.niif.hu/04800/04804/html/103.html 
12. CsLvt, F 78 A Csíki Magánjavak iratai, 213. 
iratcsomó, 37.
13. Uo. 9.
14. Uo. 10. 
15. Kocsis: i. m. 74.
16. Uo. 75.
17. CsLvt, F 78 A Csíki Magánjavak iratai, 213. 
iratcsomó, 9.
18. Közli Kocsis: i. m. 65.
19. Uo. 76.
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fogalmazódott meg, aki 1857-ben azt ja-
vasolta, hogy a Ruházati és a Lóbeszer-
zési alapokból a Csíksomlyón létreho-
zandó katolikus tanítóképző és gyakor-
lóiskola fenntartását kellene támogatni, 
a csíki hívek ilyen tartalmú kérelmét 
azonban a hatalom elutasította.

A Bach-rendszer bukása és a politikai 
enyhülés változásokat hozott a határőr-
vagyon sorsát illetően is. 1861-ben a kor-
mány elismerte, hogy a Lóbeszerzési 
alap jogosultjai az egykori huszárcsalá-
dok leszármazottai, és kilátásba helyezte 
a betétek visszaadását mindazoknak, 
akik jogosultságukat igazolni tudják – a 
hatalom tehát belátta, hogy egy év-
tizeddel korábban törvénytelenül járt el 
(az más kérdés, hogy ebben a formában 
igen kevesen tudtak élni a lehetőséggel). 
A kiegyezést (1867) követően Csíkban 
és Háromszéken is felerősödött a vagyon 
visszaszerzésének igénye, egyházi és vi-
lági elöljárók, országgyűlési képviselők, 
publicisták tartották folyamatosan napi-
renden az ügyet, így a hatalom rákény-
szerült, hogy véglegesen rendezze a 
határőrvagyon sorsát: 1868-ban három-
tagú bizottságot állított fel Berde Mózes 
belügyi, Gecző János igazságügyi és Bu-
day Sándor pénzügyi osztálytanácsosok 
részvételével, akik tanulmányozták a 
helyzetet, majd Ferenc József királyhoz 
felterjesztett beadványukban a vagyon 
visszaadását javasolták. Álláspontjuk 
megfogalmazásakor hivatkoztak az 
uralkodó azon intézkedésére is, mellyel 
1851-ben a naszódi román határőrcsa-
ládok birtokában hagyta az ottani ezred 
vagyonát: „Ugyanazon legfelsőbb ke-
gyelmet, melyet Ő Felsége a naszód-
vidékiekkel éreztetett sem jog, sem mél-
tányosság nem tanácsolja megtagadni a 
Csíkszékiektől még azon esetre is, ha 
ezen havas birtokhoz a kincstár jogo-

9sultsága minden kétségen felül állana” . 
A bizottság az I. székely gyalogezred ru-
házati pénzalapját és a huszárezred ruhá-
zati pénzalapjából a csíki, gyergyói és 
kászoni huszárcsaládoknak járó részt 

Csíkszék közönségének, míg a II. 
székely gyalogezred ruházati pénzalap-
ját és a huszárezred ruházati pénzalapja 
fennmaradó részét Háromszék közönsé-
gének javasolta visszaadni. Már az 1868. 
évi jegyzőkönyv szerzői is rátapintottak 
az egyik legérzékenyebb pontra: a jo-
gosultak utóbb még sokat vitatott kérdé-
sére, hangsúlyozva, hogy a székek kö-
zönségén nem a székek teljes lakosságát, 
hanem az ezredek kötelékébe tartozók 
összességét kell érteni. Ugyanakkor a 
Lóbeszerzési alap ügyében a bizottság 
elvetette a kormány 1861. évi rendelke-
zését, és az volt az álláspontja, hogy a 
betétek nem csak a jogosultságot iga-
zolni tudó családok tulajdona, hanem az 
összes huszárcsalád egyenlő jogosult-
ságú közös vagyona – a kifizetéseket il-
letően pedig nem a pénzösszegek egyéni 
kiosztását, hanem az együttes vissza-
adást javasolták. A jegyzőkönyvbe fog-
laltakat az Andrássy-kormány magáévá 
tette, és 1869. január 23-án felterjesz-
tette az uralkodóhoz jóváhagyás végett, 
aki február 16-án „legkegyelmesebb el-
határozásával” a határőrvagyon vissza-

10adását elrendelte.  Orbán Balázs így 
összegezte a rendelkezés jelentőségét: 
„ezen, egy egész századon át bonyolított 
ügy a legüdvösebb módon lett megoldva, 
olyanképpen, hogy annak századokra ki-
ható üdvös eredményei lesznek, mert 
azáltal a székely népnek nem csak igaz-
ság lett szolgáltatva, hanem egyszers-
mind alkalom nyittatott arra is, hogy úgy 
anyagi kiemelkedését, mint szellemi fej-
lesztését eszközölhesse, s útját állja az 
újabb időben ijesztő mérvben felmerült 
közelszegényedésnek és kivándorlásnak, 
mely ellen az állítandó ipartanodák két-
ségtelenül a leghatékonyabban fognak 

11működni” . 

A tulajdonjog kérdése
Függetlenül attól, hogy az 1851-ben 

elkobzott határőrvagyon eredetileg az I. 
székely gyalogezred, illetve az I. székely 
huszárezred csíki századainak köteléké-
be tartozó családok tulajdona volt, az 

1869. évi legkegyelmesebb elhatározás 
„Csíkszék közönségének” rendelte azt 
visszaszolgáltatni, „azon közhasznú cé-
lokra és feltételek mellett, melyek… a 
székely nemzet jólétét képesek előmoz-

12dítani…”.  
A Magánjavak 1897. évi (1901-ben 

jóváhagyott) alapszabálya Ferenc József 
király határozata nyomán úgy fogalmaz, 
hogy a vagyon „Csík vármegye kö-
zönségének magántulajdonát képezi”, 
amelyet egy, az alispán elnöklete alatt 
álló igazgatótanács kezel, s ennek hi-
vatalból tagja a vármegyei főjegyző s a 
megyei tisztiügyész, az igazgatótanács 
fölött álló fórum pedig a törvényhatósági 
közgyűlés. Az 1909. évi (de csak 1918 
végén jóváhagyott, és ezért a román 
állam által hatályosnak el nem ismert) új 
alapszabály számos változást hozott a 
tulajdonjog és a vagyonkezelés tekinte-
tében is. Eszerint a „Csík vármegye ma-
gánjavai” név alatt ismert vagyonkomp-
lexum tulajdonosa nem „Csík vármegye 
közönsége”, hanem a vagyon „a csík-
vármegyei volt határőrezredeket alkotott 
községek székely lakosságáé”. Az 5. 
paragrafusban kimondta, hogy az ennek 
kezelésére megjelölt legfontosabb szerv 
nem a törvényhatósági közgyűlés, ha-
nem a törvényhatósági közgyűlés azon 
tagjai, akik a vagyonhoz jogosultak, 
mely közgyűlés tagjainak névsorát a 
mindenkori törvényhatósági közgyűlési 
névsor alapján maga az igazgatótanács 
állítja össze. Az új alapszabály a 8. pa-
ragrafusban felsorolta a vármegye szé-
kely községeit, kihagyva ezek közül Bél-
bor, Békás, Holló, Tölgyes, Vasláb, Vár-
hegy községeket, amelyek 1848 után 
alakultak, s lakosaik határőrök nem vol-
tak, s megállapította, hogy a Magán-
javakhoz a felsorolt 52 községből szár-
mazó „fő-, lófő- és darabont-rendű ne-
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mes székely családok, valamint az 1848. 
évben a vármegye területén tartózkodott 
más székely és örmény családok” jo-
gosultak. E paragrafus három lényeges 
újdonságot is tartalmaz: a szövegezők 
bevonták a jogosultak körébe az egykori 
főrendű és jobbágycsaládok leszárma-
zottait (mely családok határőrszolgálatot 
nem teljesítettek), illetve az örmény csa-
ládokat is. A szerzők a vagyon feletti 
miniszteriális felügyeleti jogot csupán 
az alapszabály rendelkezései betartásá-
nak ellenőrzésében jelölték meg.

A visszaszerzett vagyon
A Puskás Ferenc gyergyói alkirály-

bíró, Gál Ignác igazgató, Nagy József 
gazdatiszt és Gencsi Alajos alkotta bi-
zottság 1869 őszén átvette a csíki ha-
tárőrcsaládokat illető 68 873 holdnyi 

13„havasi javakat”,  amellyel a Csíki Ma-
gánjavak lett Csíkszék legnagyobb föld-
birtokosa. A javak nagyobbrészt a szék 
északkeleti részén feküdtek, kisebb 
részük pedig az alcsíki részeken terült el. 
A birtokállomány 2/3-a, mintegy 52 ezer 
hold volt erdő, a többi legelő, kaszáló és 
szántó. A visszakapott vagyon része volt 

továbbá néhány igen értékes lakó- és 
gazdasági épület, illetve 144 385 forint 
is, részben készpénzben, részben köt-

14
vényekben.  A visszakapott ingatlanok 
közül mind méreteinél, mind rangjánál 
fogva kiemelkedő jelentőségű volt a 
csíkszeredai Mikó-vár, amely 1878 után 
vármegyei intézményeknek adott ott-
hont, majd egy évtized múlva szimboli-
kus összegért (10 arany) a honvédség 

15vette bérbe.  Ugyancsak a Magánjavak 
kapta meg a vár közelében húzódó 
Parancsnoksági épületet (ma a Megyei 
Kórház fül-orr-gégészet osztálya), 
amelybe a Törvényszék költözött, illetve 
a Gazdasági Felső Népiskola épületét és 
a hozzá tartozó igazgatói lakást (utóbb 
főjegyzői lakás), amelyek 1920 után le-
bontásra kerültek – helyükre épült az or-
todox templom, illetve a második világ-
háború után a szovjet katonák emlék-
műve. 

A szék területén visszakapott ingat-
lanok sorában említést érdemel a bor-
széki „Székház”, amelyet a következő 
évtizedekben szegény és a fürdőt orvosi 
előírásra igénybe vevő csíki székelyek 
használhattak díjtalanul, 1923 után 
azonban minisztériumi és erdészeti hiva-
talnokok kapták használatba. 

A határőrezredek tiszti épületei 
nagyrész értékesítésre kerültek, közülük 
a szépvízi kapitányi lakás maradt meg a 
Magánjavak tulajdonában, ezt előbb 
ingyen, majd minimális bérért a pénz-
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