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A volt székely határőrezredek vagyonának visszaadása 
a korabeli erdélyi sajtó tükrében

A bécsi hadvezetés a székely határőrség egész fennállása (1764-1851) során fon
tosnak tartotta a saját költségükön katonáskodók vagyoni védelmét, hiszen megfe
lelő anyagi háttér nélkül lehetetlen lett volna a sokféle kötelezettség teljesítése. A 
Nagyszebenben székelő osztrák katonai főparancsnokság (General Commando) 
kellemetlen megszorításai (ellenőrizte a határőrök birtokügyeit, öröklési -, zálog - 
, csere - és hitelügyleteit) nem vezettek látványos eredményre. Alig született olyan 
intézkedés, amely valóban enyhítette volna a katonákra nehezedő adófizetés és 
határőrzés kettős terhét. Kivételt képez П. József 1783-as határozata, amely az 
Ausztria és Törökország közötti határrendezés ( 1769) során visszacsatolt -  a mold
vaiak által a XVII. -  XVIII. század első felében fokozatosan elfoglalt -  havasokat 
„a határőri katonaság javára és előmenetelére” adományozta. (Ezeket az Erdély
hez visszacsatolt területeket revendikált havasoknak nevezték.) A Csíkszék és Há
romszék határvonalába eső havasok haszonbérbeadási joga a határőrök nevében 
és javára a két székely gyalogezred parancsnokságát illette. A bevételt a szolgálati 
terhek könnyítésére fordították. A székelyeket a szabadságharc idején tanúsított 
magatartásuk miatt a hatalom a vagyonra érdemtelennek tartva, néhány hónappal 
az erdélyi határőri intézmény feloszlatása (1851) előtt összes ingó és ingatlan ja
vaitól megfosztotta. Az osztrák államkincstár javára elkobzott revendikált hava
sok (eredetileg magán és községi birtokok voltak), ruházati pénztár (a havasok 
jövedelméből létesült) lóbeszerzési pénzalap (mivel a huszárcsaládok befizetései
ből jött létre, magánvagyonnak tekinthető) és katonai épületek (saját költségükön 
építették a határőrezredek részére) visszaszerzéséről azonban soha nem mondtak 
le. Annak ellenére, hogy már a neoabszolutizmus éveiben sikerült részeredménye
ket elérniük1, végső megoldás csak a kiegyezés után született. A határőrezredek

1. Azoknak a községeknek (Bereck, Lemhény, Nyújtód, Almás, Csomortán, Szászfalu 
és Sárfalva) valamint a báró Szentkereszthy családnak, amelyek igényeit még egy

3 0 3



birtokrendezése ügyében kiküldött miniszteri bizottság véleményét figyelembe véve, 
a kormány részletes tervezettel fordult Ferenc Józsefhez a vagyon visszaadása 
ügyében. A három miniszter 1869. január 23-i felterjesztése2 feltárta a birtok törté
nelmi, jogi és gazdasági hátterét, és hét pontban fogalmazta meg a visszaadásra 
vonatkozó javaslatokat. Ennek alapján a király 1869. február 16-án a feloszlatott 
székely határörezredek ingó és ingatlan vagyonát, anyagi és szellemi fejlődésének 
elősegítésére, a felterjesztésben megjelölt feltételek mellett Csík és Háromszék 
„közönségének” visszaszolgáltatta. így a visszaadás tényében a „vissza” szó nem
csak a régi (ősi) joghoz való visszatérést jelentette, hanem a kialakult tulajdonosi 
kört is: a volt határőrséget alkotó székely családok összességét.

Az erdélyi lapok és a határőrezredek vagyonának visszaszolgáltatása

A kiegyezés és az alkotmányos viszonyok helyreállítása Erdély hírlapirodalmára 
is kedvező hatást gyakorolt. Gyarapodott a politikai lapok, a vegyes tartalmú helyi 
közlönyök száma, fejlődött a sajtó technikai színvonala (formátum, tördelés, ro
vatbeosztás). A lapkiadás üzleti vállalkozásként azonban nem járt nagy haszonnal. 
Az unió megvalósulása után, ami a megelőző évek sajtójának állandó és visszatérő 
kérdése volt, az újságok figyelme egyre jobban a helyi kérdések felé fordult.3 En
nek köszönhetően a volt székely határőrezredek birtokrendezésének ügye is gyak
ran felbukkant az erdélyi lapok hasábjain. A korszakra jellemző pártokhoz kötődés 
miatt -  ami nem mindig jelentett egyértelmű pártirányítást, csak politikai-eszmei 
irányvonal követését -  a lapok nem tanúsítottak egyforma érdeklődést a téma iránt. 
Míg a Deák-párti Kolozsvári Közlöny örömmel üdvözölve a kormány sikeres te
vékenységét, kiemelt jelentőséget tulajdonított a kérdésnek, a balközép erdélyi 
lapja, a Magyar Polgár csak egyetlen cikk erejéig foglalkozott vele. Figyelemmel

1813-ban hozott ítélet elismerte, 1863 és 1864-ben visszaadták birtokaikat. ( A 
revendikált havasok ügye ezzel Háromszéken megoldódott). 1865-ben a pénzügymi
nisztérium elvben elismerte a lóbeszerzési alapot a betéteiket hitelesen igazoló csíki 
és háromszéki huszárok tulajdonául.

2. О császári s apostoli királyi Felségéhez hódolatos felterjesztése Báró Wenckheim 
Béla, magyar királyi belügyminiszter, Lónyai Menyhért, magyar királyi pénzügymi
niszter, Horváth Boldizsár, magyar királyi igazságügyminisztemek: a volt székely 
gyalog- és huszár-határőrezredek kincstári kezelés alatt álló ingó és ingatlan javainak 
visszaadása és rendezése tárgyában. 10.599. szám 1868. Nyomtatásban megjelent: 
Csíkszereda, 1890.

3. A magyar sajtó története 11/2. (1867-1892) Szerk. Kosáry Domokos és Németh G. 
Béla. Bp. 1985. 45-46.
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kísérte a visszaadással kapcsolatos eseményeket a marosvásárhelyi Székely Hír
lap, Hargita és Erdély valamint a Brassóban megjelenő Nemere is.

Bár a kiegyezést követő években az újságok elsősorban az információ begyűj
tőinek és közvetítőinek tekintették magukat, a volt határőrezredek vagyonának 
visszaszerzéséről szóló híreket csak jelentős késéssel továbbították. A legfonto
sabb intézkedéseket értékrendjüknek megfelelően kommentálták, és gyakorta él
tek a különvélemény hangoztatásának lehetőségével. Sajnálatos módon a cikkek 
szerzői nem minden esetben ismertek, hiszen az akkori szokásnak megfelelően 
írásaikat ritkán látták el kézjegyükkel.

Mivel a vagyon visszaadásának körülményei még ma sem egészen feltártak, 
célszerűnek látszott, hogy az egykorú sajtóból, mint történelmi forrásból minél 
több adalékkal gazdagítsuk történetét.

nem minden század nyújt ily szép alkalmat és hasonló célra ily nagy össze
get.”4

A feloszlatott székely határőrezredek kincstári kezelés alatt álló ingó és ingatlan 
javainak visszaadásával meglehetősen későn találkozunk az erdélyi lapok hasábja
in5 , hiszen a Kolozsvári Közlöny és a Székely Hírlap is több mint másfél hónappal 
a „hódolatos felterjesztés” után, csak 1869. március 13-án tájékoztatott az ezzel 
kapcsolatos kérdésekről. A kolozsvári lap erről szóló első híradása röviden ismer
tette a három miniszter felterjesztését, és elégedetten nyugtázta, hogy a király leg
felsőbb elhatározása „Erdély népessége egy kiváló részének eszközöket szolgálta
tott kezébe, hogy nyomott anyagi helyzetéből felemelkedve” ne legyen kénytelen 
elhagyni szülőföldjét6. A többnyire értékelés nélkül közzétett információkkal el
lentétben a Székely Hírlapban valóságos kis értekezés látott napvilágot, amely új 
szempontokat figyelembe véve vizsgálta a határőrvagyon problematikáját. Bár 
Dózsa Dániel a javak visszaadásában a „túlszaporodott székely népség anyagi és 
szellemi felvirágzásának” biztosítékát is látta, terjedelmes vezércikkében annak 
elsősorban erkölcsi elégtételt szolgáló jellegét emelte ki7. Jó érzékkel mutatott rá,

4. Kolozsvári Közlöny 1870. március 26.
5. A fővárosi sajtóban is csak szivárognak a témával kapcsolatos hírek: a három minisz

ter felterjesztéséről. A Hon 1869. március 6-án, 7-én és 13-án, a király elhatározásá
ról a Budapesti Közlöny 1869. február 25-én számolt be először.

6. A székely revendikált havasok. Kolozsvári Közlöny, 1869. március 13.
7. Dózsa Dániel: A revendikált székely havasok. Székely Hírlap, 1869. március 13.
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hogy a szabadságharc következményeként jogtalanul elkobzott vagyon visszaadá
sa nemcsak egy fájó igazságtalanságot szüntetett meg, hanem a székelység nemze
ti önérzetére és hazafiasságára is nagy hatással volt. Többször is visszatért legfőbb 
gondolatához, hogy az „Andrássy-minisztérium tettének” egyszerű ténye emléke
zetesebb és maradandóbb benyomást tett a székelyekre, mint az ezáltal őket jogo
san megillető 2 millió forintnyi vagyon. Ennek nyomatékos, hosszas hangsúlyozá
sa mellett azonban kevesebb figyelmet szentelt a javak felhasználásával és kezelé
sével kapcsolatos lehetőségek elemzésére. A marosvásárhelyi képviselő csak né
hány, erőltetett megállapítással („a székely industria megjelenik a világpiacon”; a 
„csüggesztő nyomort egy szebb jövő váltja fel”8) igyekezett érzékeltetni annak 
jövőbeli jótékony hatását. Kétségtelen, hogy ezek az egyértelmű túlzások a Deák 
Ferencnek tulajdonított „igazságtétel” és a kormány politikája iránti lelkesedés 
számlájára írhatók.

A királyi döntés végrehajtását a belügyminiszter Berde Mózes osztálytanácsos
ra bízta (1869. február 27-én), aki az elhatározás szellemében és a jogosultak érde
keinek megfelelően próbált eljárni a rendkívül bonyolult ügyben. Kiterjedt tudósí
tói hálózat hiányában Berde székelyföldi tevékenységéről9 sajnos egyáltalán nem 
tájékoztattak a hírlapok, de a határőralapok kolozsvári átadása után pótolva a mu
lasztást, a Kolozsvári Közlöny összefoglalta az erdélyi politikus fáradságos mun
kájának eredményeit. A pontos, megbízható információkat tömörítő vezércikkből 
értesülhetett először Erdély olvasóközönsége a volt székely határőrök vagyonának 
tényleges visszaadásáról. „Azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy elsőként hoz
hatjuk a visszaadott javak teljes kimutatását” - jelentette ki büszkén a lap10. Ugyan
akkor a sikeres visszaszerzés alkalmat adott a politikai nézetei miatt egyre jobban 
teret vesztő Kolozsvári Közlönynek, hogy újult erővel méltassa a kormány „üd
vös” tevékenységét. Bár a cikk nagyobb része a határőralapok pénzügyi helyzeté
nek részletes bemutatásához kapcsolódik, kiemelt jelentőséget tulajdonít gazdasá
gi és társadalmi hatásainak is. A szerző világosan ismerte fel, hogy a korszak „szé
kelyföldi betegségének”, az egész magyar államra káros kivándorlás megszünteté
séhez, a vagyon ésszerű kezelése és jövedelmeinek racionális felhasználása is 
nagy mértékben hozzájárulhat. (Elsősorban a sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi 
és Csíkszeredái ipariskolák felállításától várt gyors és látványos eredményeket).

8. uo.
9. Berde Mózes 1869 őszén Csíkszéknek átadott 68.873 kát. hold erdőt, legelőt, kaszá

lót és szántót, valamint Csík- és Háromszék területén lévő különböző épületeket és 
telkeket. Később 1870 február-márciusában Kolozsvárt, a volt székely határőrség 
ruházati és lóbeszerzési pénzalapját is átadta a Csíkszék (144.385 forint) és Három
szék (100.739 forint) küldöttségnek.

10. Az új alkotmányos korszak egyik vívmánya. Kolozsvári Közlöny, 1870. március 26.
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Az általánosan elfogadott véleménnyel egybehangzóan, amely a Romániába irá
nyuló kivándorlást előidéző gazdasági körülmények javítását jelentős tőkebefek
tetéstől várta, a visszakapott javakat a fejlődés egyik fontos eszközének tekintette. 
A Székelyföld gazdasági életében betöltendő szerepét -  más sajtóorgánumokhoz 
hasonlóan -  a kolozsvári lap is túlértékelte, amikor a vagyon egész régiót „felvi
rágoztató” hatásáról beszélt. A javak megfelelő kezelése ellenére a szűkös anyagi 
források és olykor a jogosultak közötti egyetértés hiánya nem tette lehetővé a 
fokozatosan az ország lelkiismereti problémájává vált székely kérdés átfogó meg
oldását.

A revendikált havasoknak és a hozzátartozó pénzalapoknak a csíki katona
családokat megillető rész visszaadásával „Csíkszék közönségének” magántulaj
donát képező osztatlan vagyonkomplexum jött létre ( a ruházati és lóbeszerzési 
alapok mellett, később birtokváltsági, nevelési és ipari alapot is létesítettek" ), amely 
Csíki Magánjavak néven vált ismerté. A kormány által jóváhagyott alapszabályok 
szerint a jogosultak autonóm jogkörrel, korlátlan tulajdonosként kezelték és hasz
nálták egészen 1923-ig, amikor a román állam kisajátította. Az önkormányzati jog
gal bíró igazgatóság megválasztása után a vagyonközösség működése iránt meg
élénkült a székelység sorsát figyelemmel kísérő közvélemény érdeklődése. Ennek 
köszönhetően megszaporodtak a témával foglalkozó cikkek is, amelyek jellege 
azonban lényegesen megváltozott. A javakkal kapcsolatos, többnyire elfogult ve
zércikkeket ugyanis helyszíni tudósítók hitelesebb beszámolói váltották fel, ame
lyek a személyes tapasztalatok alapján bemutatott aktuális események mellett jól 
tükrözik az érdekeltek által a vagyon gyümölcsöztetéséről vallott egymástól csak 
árnyalatokkal eltérő nézeteket. Mivel a bevételeket kezelő 24-es bizottmány fi
gyelme már kezdetben - a visszaadás feltételeinek megfelelően - a jövedelem ne
velési és közművelődési területen való hasznosítása felé fordult, a „vidéki levele
zők” is ezt helyezték érdeklődésük középpontjába.

Nem véletlen tehát, hogy a vagyon visszaszerzésének jelentőségét Andrássy 
Károly is a csíki oktatás időszerű kérdéseivel összefüggésben vizsgálta. A Kolozs
vári Közlöny gyergyói tudósítója egyetértett a bizottmány, első, nagyvonalakban 
összeállított tervezetével, amely a nevelést nyilvánította annak a területnek, „amely 
a ráfordított beruházási költségeket százszorosán fogja” visszafizetni11 12. Az ösz
töndíjakra vonatkozó indítványt viszont már nem tartotta kielégítőnek. Vélemé
nye szerint mivel majdnem „egész népünk gazdászattal foglalkozik”, a „kenyértu-

11. A vagyon jogos tulajdonosai valójában csak a volt határőrezredeket alkotott csíkszéki 
községek székely lakosai voltak.

12. Andrássy Károly: A népművelés előmozdítása felső székely székeinkben, különösen 
Csíkban. Kolozsvári Közlöny, 1870. június 16. és június 18.
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dományt” nem adó gimnáziumi oktatással szemben a mezőgazdasági képzésre kel
lene nagyobb gondot fordítani. Cikkeiben azonban nemcsak a ( kis élccel „szép és 
nagyszerüknek nevezett) terv hiányosságaira hívta fel az érintettek figyelmét, ha
nem építő jellegű javaslataival is igyekezett az „elhanyagolt nép” ügyét szolgálni. 
A havasok visszaszerzése adta kedvező lehetőségekre alapozva mindenekelőtt egy 
népgazdászati intézet felállítása mellett kardoskodott, de nem feledkezett meg ar
ról sem, hogy a gazdasági iskolákban tanuló szegény, de tehetséges diákok segé
lyezésének fontosságát hangsúlyozza13. Annak ellenére, hogy az Andrássy által 
elemzett, a nevelési célok elérését tartalmazó program valóban nem fektetett kellő 
hangsúlyt a csíki mezőgazdasági oktatás fejlesztésére, gondolatainak alapvonásai 
a bizottmány elképzeléseiben is fellelhetők. Ennek következtében jogos óhajainak 
egy része néhány hónap múlva testet öltött. 1870 októberében ugyanis a kormánnyal 
létrejött szerződés alapján Csíkszeredában az „Ober-Schule” helyett egy gazdasá
gi szakosztállyal (állattenyésztés, földművelés, kertészet, erdőgazdálkodás és fa
faragás) kiegészített felső népiskola nyitotta meg kapuit.14 A kezdeti nehézségek 
miatt azonban a havasok jövedelmére támaszkodó hasonló intézmények létesíté
sére egyenlőre nem került sor. A Kolozsvári Közlöny úgy vélte, hogy 2-3 évvel a 
tényleges birtokba vétel után a jövedelmek túlzott megosztása az addigi kezdemé
nyezések sikerét is kockáztatná, és egy „élhető gazdaságból több koldustarisznyát” 
csinálna15. Egy új iskola alapítását semmi sem indokolta volna, hiszen az első 
tanévben a Csíkszeredái felsőnépiskola 20 ösztöndíjas helyét mérsékelt érdeklődés 
miatt csak második kiírásra töltötték be. (Először csak 3 pályázó jelentkezett16.)

A revendikált havasok tényleges birtokbavételének és a vagyonközösség első 
két éves működésének legtárgyilagosabb és legátfogóbb ismertetése Imets Fülöp 
Jákó tollából származik, aki a bizottmány tagjaként szinte hivatali kötelességének 
érezte az erdélyi olvasóközönség hiteles tájékoztatását. A sajátos tényismerettel 
rendelkező csíksomlyói gimnáziumi igazgató a marosvásárhelyi Hargitában álné
ven közzétett cikkében nemcsak a nevelési célok addigi megvalósítását értékelte, 
hanem részletesen beszámolt a közbirtok kezeléséről és a bevételek felhasználásá
ról is17. Pontos adatok segítségével igyekezett a havasi javakkal kapcsolatos, ad
dig kevésbé ismert részletekbe is (haszonbérrendszer általi jövedelmeztetésük, fel-

13. uo.
14. Csíkmegye államilag segélyzett, gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népisko

lájának értesítője (az 1870-1 tanévvel kezdve az 1878-9. iskolai évig bezárólag). Ko
lozsvár, 1879.4-5.

15. A Csíkszeredái felsőbb földművelő- iskola állapotáról. Kolozsvári Közlöny, 1872. május 
7.

16. Állami Levéltár, Csíkszereda. Csíki Magánjavak iratai (Fond 78. 227)
17. Hargitaalji [ Imets Fülöp Jákó ]: Csíkországi levelek VI. Hargita, 1872. április 25.
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ügyelet és ellenőrzés megvalósítása, számadások, telepítvényesek ügye) beavatni 
az olvasót. Bár mérsékelt hangvételű cikkében látszólag tartózkodik markáns véle
mények és kritikai észrevételek megfogalmazásától, ő sem tudta elhallgatni az 
oktatás terén észlelt hézagos intézkedések miatti elégedetlenségét. Elemezt e a 
nevelési alapból (1871-ben tőkéje 17.407 forint volt) iskolai célokra áldozott össze
geket, a kiváló pedagógus indokoltan kifogásolta azoknak igazságtalan elosztását. 
Elfogadhatatlannak tartotta, hogy a „humanisztikai... irány annak jótéteményéből 
teljesen kizáratott” és csak a „reálirány” részesült támogatásban. Ugyanakkor szót 
emelt a csíksomlyói iskolák -  különösen a gimnázium -  érdekében (ennek idősze
rűségét rossz anyagi helyzetük is indokolta), hiszen a bizottmány elképzelései el
lenére, addig még egyszer sem részesültek segélyben a „nemzet szellemi tevé
kenységének ezen első szülöttjei”18. A szervezés tekintetében tapasztalt nehézkes 
intézkedések miatt az intézmények és a rászoruló tehetséges tanulók valóban csak 
fokozatosan vehették igénybe a nevelési alapból nekik szánt összegeket. A szé- 
kelység jólétéért fáradozó Imets F. Jákó így sokszor tekintélyének latbavetésével 
igyekezett ezt a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban szükebb hazája kultu
rális fejlődésének szolgálatába állítani. Az átmeneti időszak után azonban az 1870- 
es évek második felétől a Csíki Magánjavak a megye oktatásügyének legfőbb tá
maszává vált19.

A korabeli tudósításokban érvényesülő szubjektív felfogások ellenére, az erdé
lyi sajtó egy emberként üdvözölte a székely határőrök vagyonának visszaadását. 
Az eufórikus hangulat hatására a cikkek minden sorából sugárzik a Székelyföld 
„felvirágzásának” reménye, de a felvetődő gyakorlati problémákra csak ritkán ja
vasoltak megoldást. A visszaszerzés jelentőségének megítélésében az újságok már 
nem voltak ennyire egységesek, hiszen pártjuk álláspontjának vagy érdekeinek 
megfelelően kommentálták az eseményeket, természetesen nemcsak a közhangu
latot tükrözték, hanem részben a közvélemény alakítói is voltak.

18. uo.
19. A Csíki Magánjavak jövedelméből építették és rendezték be a Csíkszeredái polgári 

leányiskolát, a Csíkszeredái és gyergyóalfalvi gazdasági felsőbb népiskolát, a gyergyó- 
szentmiklósi polgári fiúiskolát. Továbbájelentős összegekkel járult hozzá a gyergyó- 
szentmiklósi gimnázium és a Csíkszeredái róm. kát. főgimnázium építéséhez. A va
gyonrajogosult családok leszármazottainak ösztöndíjakat és tanulmányi segélyeket 
adott és több tanár fizetését vállalta magára.
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A határőrség intézményének fennállása idején a haszonbérbe adott havasok jöve
delméből alapított ruházati pénztár mellett a székely huszárezred egy közös 
lóbeszerzési pénzalapot is létesített. Ebbe az alapba a „katonamentes” családok 
(szolgálatra alkalmas családtag hiánya vagy létszámfelettisége miatt) évenként 
ugyanannyi pénzt fizetettek be, mint amennyit lótartásra elköltötték volna, és az 
így összegyűlt összegből lovat vásárolhattak, amikor ismét katonai szolgálatot tel
jesítettek. Bár az osztrák kormány már korábban elismerte, hogy a pénzalap a be
téteiket igazolok tulajdona, a három miniszter felterjesztése -  az egyéni kiosztás 
igazságtalanságára és elpazarlásának megakadályozására hivatkozva -  ezt mégis 
az egykori ezredet alkotó valamennyi huszárcsalád egyenlő jogosultságú, közös 
vagyonának tekintette. Ennek megfelelően a visszaadás után a csíkiakra eső rész 
felosztatlanul maradt és annak jövedelméből az alapszabály szerint csak a leszár
mazottak részesülhettek. A háromszéki és a Bardóc fiúszéki családok azonban nem 
fogadva el az összeg közcélra fordítását, visszakövetelték „privát vagyonukat”.

A lóbeszerzési pénzalap egyéni kiosztását a kiegyezés előtt hazafias buzgóság- 
gal támogatta az erdélyi sajtó20, de a magyar kormánynak az a döntése, hogy a 
visszaadás együttes formában történjen, a jogosultakhoz hasonlóan a lapokat is 
érezhetően megosztotta. Bár nem kérdőjelezték meg a pénzalap magánvagyon jel
legét, a hírlapok mégis tartózkodtak a szétosztás gondolatának nyílt felvállalásá
tól. Két évvel a „legfelsőbb elhatározás” után ugyanis nem lett volna túl népszerű 
(deficites illetve újonnan alapított lapokról lévén szó) a nehéz helyzetben lévő 
székelység kulturális és gazdasági fejlődését elősegítő vagyon szétbomlasztásáért 
határozottan fellépni. Ennek ellenére, amikor a kérdéskör az érdeklődés homlokte
rébe került, két erdélyi lap mégis hangot adott az elszánt háromszékiek iránt érzett 
rokonszenvének.

A Székely Hírlap elsőként pendítette meg az egyéni kiosztás kérdését, de véle
ményét - tudatosan - csak a fővárosi laptársaktól összeollózott híranyagok közzé
tételével érvényesítette. (Az ügy országgyűlés elé kerülése után ugyanis annak 
hívei pozitív elbírálásban bízva, többnyire pesti lapokban ismertették érveiket). 
Ezen tudósításokat csak elvétve kísérő, nagyon rövid megállapítások azonban jól 
érzékeltetik az újság álláspontját. Ennek beszédes példája az ellenzéki hévvel 
szerkesztett Ellenőr egyik, a lóbeszerzési pénzalap visszabocsátásának legfőbb

A  lóbeszerzési pénzalap  sorsán ak  sajtóvisszhangja

20. Nagy Elek volt határőrségi tiszt, majd ’48-as honvéd alezredes például a Kolozsvári 
Közlöny 1866-os számaiban (105-111.) leközölte a huszárcsaládokhoz tartozók ne
veit.
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bizonyítékait tartalmazó cikkére21 való óvatos reagálásuk is: a kérdés „ ...a  képvi- 
selőház teljes figyelmét érdemli”22. A teljes vagyon visszaadásakor megfogalma
zott értékelések hiánya ellenére a marosvásárhelyi újságnak nagyon fontos szere
pe volt, hiszen 1875 előtt az erdélyiek nemigen olvasva pesti lapot, a Székely Hír
lap közvetítésével értesültek a lóbeszerzési pénzalap egyéni szétosztását érintő 
fejleményekről. Az Erdélyben napvilágot látott cikkek közül legnagyobb hatással 
a közvéleményre, a szétosztás legismertebb szószólójának, Bakcsi Ferencnek a 
balközépi Honban megjelent és a Székely Hírlapban négy részben újra közölt írása 
volt23. Ez érthető, hiszen a tematikailag gondosan felépített cikk történeti és jogi 
érvrendszere mindenki számára nyilvánvaló módon bizonyította követelései jo 
gosságát. Mindenekelőtt részletesen vizsgálva a határőrezredek anyagi állapotát, 
kimutatta, hogy a közvagyonnak tekintett havasok jövedelméből létrejött ruházati 
pénztárral ellentétben a lóbeszerzési pénzalap a székely huszárcsaládok „saját zse
béből” alakult, így ezt nem szabadna közintézetekre fordítani. Az elszenvedett „sú
lyos jogsérelemre” elsősorban Háromszék közgyűlésének döntése (az alapot a 
sepsziszentgyörgyi és kézdivásárhelyi ipariskoláknak ajánlotta fel) elleni erőteljes 
tiltakozásával hívta fel a közvélemény figyelmét24. Annak ellenére, hogy a gyűlés 
a kormány határozata alapján döntött így, Bakcsi, hogy ne csökkentse az egyéni 
szétosztás esélyeit, taktikusan csak az előbbit bírálta a „magánvagyont sértő” tevé
kenységéért. A háromszékiek legbefolyásosabb tagja ügyes politikusnak bizonyult, 
és mindent megtett a „rólunk nélkülünk” hozott döntés megsemmisítéséért, és a 
visszaadás feltételeinek módosításáért. Mivel a belügyminisztérium és az ország- 
gyűlés sem talált elfogadható megoldást, Bakcsi 1871. szeptember 7-én kérvényt 
intézett az igazságügy miniszterhez is. Erről adott hírt „a volt székely huszárok 
feliratáról” szóló tájékoztatásában az Erdély című hetilap. Anélkül, hogy részle
tezte volna azokat az okokat, amelyek alapján a családok igényt tartottak a pénz
alapra, reményét fejezte ki, hogy igazságos döntés fog születni25.

A kormány és a háromszékiek között felmerült vitás kérdésben nem minden 
sajtóorgánum osztotta a marosvásárhelyi lapok -  közvetve kifejtett -  nézeteit. A 
Nemere ugyanis az alap egybetartását hangsúlyozva, egyértelműen elítélően vi
szonyult a „néhány család önző gondolkodásából született” szétosztás ötletéhez26. 
A lóbeszerzési pénzalap hasznosítását vizsgálva, az erős kritikai hangvételű cikk,

21. Háromszéki [Cseh Károly]: A székely „fúrázsi” pénz Ellenőr, 1871. március 31.
22. Székely Hírlap, 1871. április 5.
23. Bakcsi Ferenc: A volt székely huszár családok lóbeszerzési pénzalapjáról. A Hon, 

1871. május 12.
24. Székely Hírlap, 1871 május 20, 27, 31 és június 4.
25. Erdély, 1871. szeptember 14.
26. Székely határőri alap. Nemere, 1871. augusztus 8.
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csakis annak köznevelési célokra való fordítását tartotta helyesnek. Mivel ennek 
fontossága mindenki előtt ismert volt, nem bocsátkozott lelkes fejtegetésbe, ellen
ben egy kevésbé emlegetett szempont alapján ítélte meg a kérdést. Véleménye 
szerint ugyanis felosztás esetén a székelység a volt román határőrök előtt is nevet
ségessé válna, hiszen ők megértve ennek szükségességét, vagyonukat oktatásuk 
fejlesztésére fordították27. „Legyen hát vége a felosztási balgaságnak” - szögezte 
le határozott álláspontját a brassói lap cikkírója28.

A lóbeszerzési alap sorsa végül is -  elsősorban az időközben képviselővé vá
lasztott Bakcsi Ferenc ténykedésének köszönhetően -  a háromszékiek akarata sze
rint alakult. Bár a kormány már 1873-ban elismerte a volt huszár családok pénz
alap feletti jogát, a király csak hat év múlva járult hozzá az összeg szétosztásához.

A volt székely határőrezredek vagyonának visszaadása kettős megvilágításban 
jelent meg a kor erdélyi sajtójában. A cikkek elsősorban -  az általános közhangu
latnak megfelelően -  a csodavárás, a vagyon pozitív hatásaihoz fűzött szép álmok
nak írásbeli lecsapódásai. Természetesen ezek nem nélkülöztek minden valóság
alapot, de egy-két évvel a visszaadás után, amikor a székelység jólétének elősegí
téséért tett kezdeti, bátortalan lépések többnyire a visszakapott összegek és kevés
bé a havasok kezeléséből származó bevételek eredményei voltak, ezek az óhajok 
még illuzórikusnak tűntek. Később azonban a vizsgált időszak várakozásai egy 
részének megfelelve a vagyonközösség teljesítette azt a feladatát, hogy a székely 
határőrök leszármazottai számára kulturális és jótékony célokat szolgáljon.

Másrészt a kiegyezést követő évek sajtójának jellegzetességét figyelembe véve 
nem meglepő, hogy a vagyon visszaszerzése is nagyszabású propaganda tárgya 
lett. Főleg a tengődő Kolozsvári Közlöny igyekezett megnyerni a székelységet a 
kormány politikájának. „A deákpárti politika nem szép szóval ámított titeket és 
másokat, hanem tettel mutatta, hogy javatokról gondoskodik”29 - olvashatjuk az 
1872. választási kampány apropóján.

Bár a tájékoztatás nem mindig volt gyors és pontos, meglehet, hogy némely 
részlet dolgában tévedtek vagy egyik-másik megállapításuk túlzott, a volt székely 
határőrezredek vagyonának visszaadásával foglalkozó cikkeknek mégis megvan a 
jelentőségük, hiszen az érdeklődő olvasó általuk ismerhette meg a lényeges ese
ményeket és a különféle, a közhangulatot is tükröző és befolyásoló véleményeket.

27. A brassói lap nyilvánvaló, hogy az orláti román határőrezred ruházati alapjából nem
rég létesült „Az első román ezredbeli volt határőrök iskolai alapjaira” utalt.

28. Nemere, 1871. augusztus 8.
29. „Székely véreink tartsunk jobbra Deák Ferenccel.” Kolozsvári Közlöny 1872. július 

18.
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R é su m é

Lajos Kocsis: The refunding of the properties of the former Szekler border 
guards regiments -  in light of the contemporary press

Through the border arrangements made between Austria and Turkey (1769) the 
havasok [Eastern- and Southern Carpathian alpine regions] re-annexed to the Grand 
Principality of Transylvania were donated by Emperor Joseph II to the Székely 
[Szekler] border guards serving on their own expenses (revendikált havasok -c e . 
“regranted alpine regions”). When the Szekler border guard regiments were dis
banded in 1851 these possessions were confiscated in favour of the Austrian State 
Treasury by the order of Emperor Francis Joseph. After the Austrian-Hungarian 
Compromise of 1867, in 1869 the descendants of the former border guard regi
ments were refunded and the revendikált havasok were given back with all the 
confiscated possessions they had had before. The paper examines the way how the 
contemporaiy press and publicism reacted to and how it viewed this issue as well 
as what campaign it made and how it propagated for the future of these properties 
and the methods to administer them.
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