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Kocsis Lajos

A revendikált havasok 
a csíkszéki határőrök szolgálatában

A Habsburg Birodalom érdekeit szolgáló székely határőrvidék megszervezése 
(1762-1764)' olyan társadalmi, gazdasági és kulturális következményekkel járt, 
amelyek alapvetően meghatározták a Székelyföld későbbi történetének alakulását. 
A lófők (primipilusok) és gyalogrendüek (pixidáriusok) fegyverbe kényszerítése 
nagymértékben megosztotta a székelység erejét; a „katonarenden” lévők a Nagy
szebenben székelő osztrák katonai főparancsnokság (General Commando) beavat
kozó intézkedései által összetartott önálló képződménnyé váltak. Az új státusz nem
csak lehetőségeiket és mozgásterüket korlátozta, de létfeltételeik mostohábbá vá
lását is maga után vonta. A székely határőrség mindenkori rendtartása szerint ugyanis 
-  vagyoni helyzetétől függetlenül -  minden katona köteles volt önköltségén ruház- 
kodni, gyakorlatozás idején is élelmezni és megfelelő felszereléssel ellátni magát. 
Nem célunk itt a katonai terhek hordozásának mélyebb elemzése. Figyelembe véve 
azonban, hogy a katonai kötelezettség örökletes volt és 1802-ig nem járt adómen
tességgel, megalapozott a körtársak által a határőri rendszerre használt feudális 
jelző. Nem véletlen tehát, hogy az ősi privilégiumaitól megfosztott székelység 
minden alkalmat kihasznált, hogy jogtalan megterhelése ellen tiltakozzon, de Bécs 
a határőrség i ntézményét „nebánts virágnak” tekintette1 2 és az évtizedes panaszok
ra csak a szabadságharc hozott végső megoldást.

1. Csíkszék területén alakult meg az első, míg Háromszéken a második székely 
gyaloghatárörezred. A székely huszárezredet elsősorban Csík-, Aranyos-, Udvarhely- 
, (Bardócz fiuszék) és Háromszék lófo családjai, valamint Fogaras vidékének, Hunvad- 
és .Alsó-Fejér vármegyének vagyonosabb egyházi nemesei alkották.

2. Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest, 1927. 
356.



Az önfenntartó, zsoldospótló parasztkatonaság számának gyarapodása a biro
dalom elsőrendű érdekei köze tartozott.' Mivel bizonyos anyagi háttér nélkül le
hetetlen lett volna a sokrétű kötelezettség teljesítése, a hadvezetés minden eszköz
zel igyekezet biztosítani a „végőrök” vagyoni védelmét. A határőrök létalapjának 
oltalmazásáért életbeléptetett. a magánélet területére is kiterjedő kényszerrend
szabályok (a katonák birtokügyeit öröklési, zálog-, csere- és hitelügyleteit éberen 
felügyelték, és érdekeiknek megfelelően irányították) azonban nem bizonyultak 
hatékony módszernek a katonák elszegényedésének megakadályozásában. A nép
szerűtlen intézkedésekkel ellentétben, a revendikált havasok katonai célok szolgá
latába állítása, bár gyökeres változást nem hoz(hat)ott, némiképpen hozzájárult a 
határőrök súlyos terhének enyhítéséhez.

A havasok b irtokbavétele

Egy kedvező eseménysor teremtette meg a feltételeit annak, hogy a revendikált 
havasokat teljesen a hadsereg igényeinek vessék alá. A moldvaiak által a XVII. 
században és a következő néhány évtizedben Csíkszék keleti részén fokozatosan 
elfoglalt,3 4 majd az 1769. augusztusi osztrák-török határkiigazítás során visszacsa
tolt területeket5 ugyanis a katonarendiek megalapozott igényeit mellőzve, több
nyire az erősebb nemesi családok vették birtokukba. A határőrök jogainak meg
csorbítása -  akik ezért panasszal éltek a parancsnokságnál -  kiváló alkalom volt 
Bécs számára, hogy döntőbíróként fellépve szabadon rendelkezhessen a nem kincs
tári tulajdont képező birtokokról. Mivel az összbirodalmi érdekek minden elérhető 
erőforrás igénybevételét megkívánták, a döntés egyértelmű volt: 1783. május 27- 
én II. József kizárólag a „határőr-katonaság használatára és javára” bocsátotta a 
„császár királyi fennhatóság térfogialása által” visszaszerzett területeket.

3. 1761-benBécsazerdélyi határőrezredek felállításától 1 255 694 forint megtakarítást 
remélt, mivel ennyivel többe került volna egy hasonló létszámú reguláris hadtest fenn
tartása. Isíoria României III. Bucureçti, 1964. 516.

4. „Az molduvai szomszédok ottan-ottan mind tavaly s mind az üdén is újabb újabb 
foglalásokat tesznek havasainkon, elébb elébb inserpialván határainkba.” -  panaszol
ták a csíkiak a szék 1728. augusztus 30-án tartott gyűlésén. Székely Oklevéltár VII. 
Kolozsvár, 1898. 337.

5. A revendikált (visszakebelezett) havasok legnagyobb része Csíkszékhez tatozott 
( 13 440/1600 • mfld). Besztercevidék (7 1544/1600 • mfld). Hunyad megye (4 80/ 
1600 • mfld ), Háromszék ( 2 1048/1600 • mfld) és Szebenszék (2 904/1600 • 
mfld) is újra magáénak tudhatta egykori határait. Ignaz Lenk: Siebenbürgens 
geographisch, topographisch, statistisch, hidrographisch und orographisches Lexi
kon. Wien, 1839.1. 366-367.
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A régi jogon - korabeli szóhasználattal „ősfoglalással” -  szerzett közbirtokok 
alkotta revendikált havasoknak a határőrszervezetbe kényszeríttet székelység anyagi 
bázisát erősítő osztály vagyonná formálása, kiváltotta a polgári lakosság ellenszen
vét és tiltakozását. A Csíkszék határvonalába eső havasokat és településeket az 
első székely gyalog határőrezred 1784-ben ténylegesen birtokba vette6, ami kü
lönböző közéleti fórumok előtt a károsultak (több magánbirtokot is ide csatoltak) 
panaszainak egész sorát indította el. Az igazságtalannak vélt döntés hatályon kívül 
helyezéséért tett erőfeszítéseknek -  a kezdeti óvatosabb lépéseket követően -  a II. 
József halála utáni reformmozgalmak adtak bővebb teret és nagyobb lendületet, 
így Csík, Gyergyó és Kászon székek Csíkszentkirályon tartott gyűlésén (1790. 
május 1-2.) a „megrövidített felek'’ már határozottan hangot adtak elégedetlensé
güknek. Negyedfélmegye hét faluja ( Csomortán, Deine, Menaság, Mindszent, 
Pálfalva, Szentlélek és Várdotfalva) a Kis Borda; a csíkszentmártoni és esekefalvi 
communitas a Tölgyes Mezeje, Magyaros Bérce és Sóvető; a Kászon széki lako
sok a Baska; a felcsiki hat falusiak (Dánfalva, Jenőfalva, Karcfalva, Madaras, 
Szentdomokos és Szenttamás) pedig a Tyukos-pataka nevű havasok „erőszakos 
elfoglalása” miatt tiltakoztak és az eddig keletkezett károk megtérítése mellett 
visszaadásukat kérték.7 Az érintett faluközösségek álláspontjával összhangban -  
hogy végső soron az országgyűléshez fordulva igyekeznek érvényt szerezni tulaj
donigényeiknek -  a kolozsvári országgyűlésre készülő csíkszéki képviselők „inst
rukciójának” tárgyát képezte a „császári sasok kitételével visszafoglalt” területek 
ügye is. Az 1790/91-es országgyűlésen felolvasott, a székelység sérelmeit tartal
mazó kérelem-levél ugyan nem foglalkozott a kérdéssel, de a Gubernium felter
jesztésének köszönhetően látszólag mégis előrelépés történt. II. Lipótnak a 
Gubernium által Csíkszékkel 1791. augusztus 3-án közölt elhatározását -  amely 
szerint azok, akik 5 év alatt igazolják az elfoglalt havasrészek jogos birtoklását, 
visszakapják azokat vagy kártalanítják őket8 -  azonban, elődje csaknem azonos 
rendeletéhez (1784) hasonlóan csak szemfényvesztésként értékelhetjük. Az érin
tettek királyi adománylevéllel nem rendelkeztek, hiszen a Székelyföldet „ösfogla- 
lás” révén szerezték, és így a havasokhoz való jogukat megdönthetetlen hiteles
séggel nem bizonyíthatták. Ennek következtében csak a fent említett faluközössé
gek valamint a gróf Lázár család (Gázrész és Capra havasokért) és Csíkszék (az

6. Apahavas, Baraszó, Baska, Borda, Cibles, Dragoioasa, Feketevíz, Gázrész, Harlagia, 
Hegyes, Holló, Keresztes, Kissaj, Magyaros, ObcsinaAlbjilor, Paplemontye. Sólyom
tár, Sóvető, Tölgyes, Tusorakatjas, Tyukos-patak és Vomanykút. Csíkszeredái Állami 
Levél tár. (A továbbiakban: CSÁL) Csíkszék iratai (1774 -  1786). F 27. XXXVII / 9.

7. CSÁL. Csíkszék iratai ( 1786 -  1792). F 27. XLVII /15.
8. CSÁL. Csíkszék iratai (1786 - 1792). F 27. XLIX /27.
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összes visszaszerzett területekért) jelentette be tulajdonigényét a Gubemiumnál.
Bár követeléseiket az 1794/95. és 1811. évi erdélyi országgyűlések is napirend

re tűzték, a kérdés rendezése nagyon elhúzódott és lesújtó volt a csíkiak számára. 
Az 1813. október 28-án kelt udvari rendelet ugyanis Negyedfélmegve kivételével 
minden kérést elutasított, de a katonai hatóságok erélyes közbelépése miatt -  a 
nagyobb területeket visszakapó háromszékiekhez hasonlóan -  tulajdonigényének 
a hét íálu közössége sem tudott érvényt szerezni.9

Kezelés és jövedelmeztetés

II. József 1783. május 27-én kelt rendeletének gyakorlati végrehajtása csalódást 
okozott Csíkszék határőrtársadalmának. Az első székely gyalog határőrezred által 
elfoglalt -  egykor a belső telek tartozékaként őket megillető - revendikált havaso
kat ugyanis ezentúl természetben nem használhatták, hiszen azokat a parancsnok
ság a századok között felosztva maga értékesítette és az ebből származó bevételek
kel járult hozzá a székely ség katonai kiadásaihoz. A Birodalom katonai céljait szol
gáló támogatás pénzügyi keretének folyamatos növelése érdekében, az. ezred kor
mánya nagy gondot fordított a „status militarist” kapott területek célszerű, terv- 
szerinti kiaknázására. Ennek megfelelően az épület-, eszköz- és tűzifában gazdag 
erdők kitennelésének és a legelők hasznosításának módját átfogó, az egész csík- 
széki visszaszerzett havasokra érvényes rendelkezésekkel igyekeztek biztosítani. 
Ezek a székely falutörvények egyes elemeire hasonlító előírások elsősorban az 
erdővédelem kiemelkedő szerepét hangsúlyozták: tilalmasnak minősítették a fia
tal erdőket, szigorúan büntették az erdőket károsító kihágásokat (fák vágása kecs
kék és juhok számára, favágás körüli rendellenességek, stb.) és a havasi legelte
tést is szigorú feltételekhez, kötötték.

A hasznosítást szabályozó intézkedéseknek valamint a növekvő piaci kereslet
nek köszönhetően a revendikált havasok erdővagyona az egész korszakban a ha
tárőrség egyik fő jövedelemforrása volt. Az erdőpásztorok felügyelete mellett a 
vágásra alkalmas erdők faanyagát általában ölenként vagy szálanként adták el, de 
a nagy tételben való értékesítés sem volt ritka. 1804-ben Dumitru Grecu tölgyesi 
lakos például a „revendikált Tölgyes havasában” lévő, 15 évre árendába vett desz- 
kametszö fűrészhez egy erdőrészt is vásárolt.10 Az áruvá váló erdőből azonban

9. О császári s apostoli királyi Felségéhez hódolatos felterjesztése Báró Wenckheim Béla. 
magyar királyi belügyminiszter, Lónyai Menyhért, magyar királyi pénzügyminiszter, 
Horváth Boldizsár, magyar királyi igazságügyminisztemek: a volt székely gyalog- és 
huszár-határőrezredek kincstári kezelés alatt álló ingó és ingatlan javainak visszaadása 
és rendezése tárgyában. 10599. szám, 1868. Nyomtatásban: Csíkszereda, 1890.

10. CSÁL. Gyergyószék iratai ( 1686 -  1849). F 26 237.

118



nemcsak a csíkszékiek pótolták tűzifa és nyersanyag szükségleteiket, hiszen a ki
váló faállományt távoli vidékekre is szállították. 1841-ben például két kereskedő 
innen szerezte be az árbocnak való fát Törökországban épitett hajók számára." 
Nem véletlen, hogy- a havasi legelők, tisztások és a fátlan térségek hasznosításában 
is az erdők állapotának megőrzése volt az elsődleges szempont. A kaszálást és 
legeltetést szabályozó rendtartások „keményen megtiltották” a favágást, a lombta- 
karmány-gyűjtést, sőt a mellékhaszonvételek (hamuzsírfőzés, szénégetés, stb. ) sem 
nélkülözhették a tisztikar jóváhagyását.11 12 Ezeket a területeket árverés útján több
nyire örményeknek, berszánvoknak, telepítvényeseknek valamint kevés közhatár
ral rendelkező falvak lakóinak -  egy, majd később három évre -  adták bérbe. An
nak ellenére, hogy „felsőbb rendelések” szerint a revendikált havasoktól haszon
bérbe vett birtok nem válhatott spekulációs ügylet tárgyává, nemegyszer találko
zunk ilyen esettel, azaz „subarendálással”. 1807-ben a századparancsnokság bün
tetést is kilátásba helyezve akadályozott meg két határőrt, hogy' 30 forinttal drá
gábban adja tovább Hegyes havasának birtokjogát, amit végül a zsedánypataki 
oláhok kaptak meg az eredeti összegért (465 Fr.).13

Kezdetben a legelőkkel és a kaszálókkal együtt adták bérbe -  a határőrség bele
egyezésével -  a revendikált havasok gyergyói részén, Baraszón, Bélborban, Gáz
részen, Hollón, Márpatakán, Tikoson, Tölgyesen és Zsédánypatakán fokozatosan 
megtelepült moldvaiak birtokait is. Ez a gyakorlat egy félévszázad után változott, 
ugyanis a telepítvényesek létszáma megnőtt és a tapasztalatok szerint a haszonbér
lők is sorozatosan visszaéltek a nekik fizetett árendával. Ennek következtében a 
parancsnokság fölmérte a birtokokat és 1837. május 1-jétől meghatározott időre 
(három év) már közvetlenül a „nemes ezred zselléreinek” adta bérbe. Az előírások
nak megfelelően ezeket a területeket a „tulajdonos” tudta és jóváhagyása nélkül 
sem megosztani, sem elidegeníteni nem lehetett, de tilos volt az. irtással vagy' fog
lalással való gyarapításuk is.14 A szigorú megszorításokat kijátszva, a telepitvé- 
nyesek igyekeztek az erdők rovására terjeszkedni és elvétve még telkeik egy részét 
is áruba bocsátani. A legtöbb gond mégis az újonnan megállapított földbér15 be
gyűjtéséből származott, hiszen a márpataki Station Commando sorozatos felhívá
sai ellenére sokan csak jelentős késéssel (előfordult még két éves mulasztás is) 
adták meg azt, „amivel földesuruknak tartoznak”.16

11. CSAL, Az első székely' gyalog határőrezred iratai. F 30. 207.
12. Csíki Székely Múzeum, (továbbiakban; CsSzM) Régikönyv Gyűjtemény. Szépvízi 

Compania - parancsolatkönyv (1829 - 1839) Ltsz: 6312
13. CSAL. A székely huszárezred iratai. F 31. 71.
14. CSÁL. A Csíki Magánjavak iratai. F. 78. 26. és 29.
15. A revendikált havasok adómentessége miatt nem volt túl magas a fizetendő összeg.
16. CSÁL. A márpataki birtok igazgatásának iratai. F. 61. 10.
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A tám ogatási rendszer sa játosságai

A revendikált havasok rendszeres felügyeletének és a jövedelmeztetés megszervezé
sének kezdeti nehézségei miatt, a csíki katonák eredményes támogatása csak akadoz
va, vontatottan valósulhatott meg. A folyamat kibontakozását lassították a parancs
nokságnak a bevételek felhasználása terén tapasztalható óvatos, nemegyszer bizony
talan intézkedései is. így az 1784 utáni rövid időszakban a jogosultakat a „haszonvé
teltől teljességgel elrekesztették"’17, de a folyamatos segélyezést célzó első kísérlet is 
csak gyatra próbálkozásnak bizonyult, hiszen a gyalogkatona családoknak évente ki
osztott 7 krajcár -  a több mint 40 forintos kiadáshoz viszonyítva -  lényegében csak 
szimbolikus juttatásnak tekinthető. Nem véletlen, hogy- a Franciaország elleni koalí
ciós háborúk idején, egy eredményesebb támogatás érdekében, az első székely gya
log határőrezred parancsnoksága által kezelt közös pénztárt (revendicierte Gebirgs 
Cassa) létesítettek, amelyből a csíkszéki határőrök -  a birodalom érdekeinek megfe
lelően és tisztjeik irányításával -  különböző formában és eltérő arányban részesültek. 
A segélyezés fegyvernemek szerint különbözött. A gyalogosok közvetlenül a 
revendikált havasok pénztárából kaptak juttatásokat, a huszárok a nekik csak később, 
1815 után folyósított osztalékból létrehozott alapból gazdálkodtak.18 Mivel az egysé
ges egyenruha19 előteremtése komoly terhet jelentett a katonacsaládok számára (a 
szegényebbek nem is tudtak maradéktalanul eleget tenni a szigorú követelmények
nek) a hatóságok elsősorban ennek biztosításáról igyekeztek gondoskodni. A szabad
ságharcig valóban jelentős összegeket fordítottak erre a célra, de a körülmények le
hetővé tették volna a határőrök kiadásaihoz való nagyobb arányú hozzájárulást is. A 
növekvő bevételek ellenére ugyanis 3-4 évente, csak a rászorultak egy részének fe
dezték néhány ruházati cikkét. A gyalogosok esetében rendszerint még a pénztár egy
negyedét sem hasznosították, mint 1840-ben, amikor a 39.912 Rfr. 52 kr.-ból csak 
7779 Rir. 1/59 kr.-t költöttek „öltözetek megszerzésére”.20 Az évente átutalt össze
geknek21 -  mivel folyamatosan tőkésítették -  a huszárcsaládok kezdetben alig-aiig

17. CSÁL. Csíkszék iratai. F 27. XLV1I/33.
18. Kizárólag a csíkszéki huszárok pontos számát tükröző összeírás alig áll rendelkezésünk

re. Egy 1773. szeptember 18-án készült konskripció adatai alapján. Csíkszéken 4903 
gyalogos- és 545 huszárcsalád élt. Ez az arány jellemző volt a határőrség egész fennállá
sa idején. CSÁL. Csíkszék iratai. F 27. XXIX/7

19. A gyalogosok egyenruhája sötétbarna kabát, kék nadrág, topánka, rózsaszín gallér és 
hajtóka, sárga gomb; a huszároké pedig sötétkék dolmány, mente és nadrág, fekete csákó 
és fehér gomb volt.

20. CsSzM. Régikönyv Gyűjtemény. Csikjenőfalvi Falujegyzőkönyv (1837-1850). Ltsz. 6317.
21. A jövedelmek növekedésének arányában ezek is nagyobbak lettek: 1829-ben például
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érzékelték jótékony hatását. Szélesebb körű támogatás a korszak vége fele, a pénz
alap gyarapodásának függvényében indult el, amely bizonyos mértékben enyhítette a 
lovas szolgálatot teljesítők magas költségeit (kétszerese volt a gyalogosokénak). 1847- 
ben egy ilyen akció keretében 142 állományban lévő és 35 tartalékos huszár jutott 18 
különböző felszereléshez és kellékhez, összesen 2609 Ríf. 49 kr. értékben22.

A mérsékelt „kimundiroztatás” -  mint láttuk -  közel sem merítette ki a 
revendikált havasok pénztárát, amelyből a csíkszéki katonák szükség esetén, 6 "Zo
os kamattal járó kölcsönt is felvehettek. A tűz- vagy egyéb anyagi kárt szenvedett 
katonák kamatmentesen kaphattak hitelt. Az egyéves futamidőre adott hitelhez 
minden katona csak kielégítő garancia ellenében juthatott: az adóság visszafizeté
sének „teljes biztosítékául” el kellett zálogosítaniuk egy, előzőleg legalább a köl
csönösszeg kétszeresére hivatalosan felértékelt földdarabjukat.23 Ennek ellenére, 
különösen létfeltételeik mostohábbá válásával, egyre többen éltek ezzel a lehető
séggel24 , de az egyszerre kezhez kapott kis összegekkel (5 -  20 Rfr.) nem állíthat
ták meg a kibontakozó elszegényedési folyamatot, legfeljebb életük egy-egy ne
héz időszakát tehették elviselhetőbbé. A segélyezés ilyen formája egyben a bevéte
lek növelésének egyik jelentős tényezőjévé vált, hiszen a „kiadott tőkepénzek” 
kamatai évente többszáz. forinttal gyarapították a pénztárat. Még nagyobb haszon 
elérése érdekében az ezredparancsnokság azzal a kéréssel fordult a General 
Commandóhoz, hogy az „ingyen heverő pénzekef’(a 40.357 Rff.-ból 15.000 R fr- 
ot Ítéltek ilyennek) a magánszemélyek számára is tegye elérhetővé. Az Udvari 
Tanács jóváhagyó rendelkezése (1843. július 15.) nemcsak hogy egész Csíkszék 
lakosságára kiterjesztette a jogosultak körét, de a kamatláb 5 %-ra csökkentésével 
mindenkit igyekezett -  nem is eredménytelenül -  a kölcsönök igénybevételére ösz
tönözni. Ugyanakkor felvetődött és meg is valósult az államnak történő hitelnyúj
tás, amely szintén hozzájárult a „cassa mivelődéséhez” 25

Az agrártermelés szempontjából kedvezőtlen feltételek (rossz minőségű talaj, 
zord éghajlati viszonyok, stb.) nagymértékben megnehezítették a csikszéki határ
őrök megélhetését, hiszen az. igen alacsony termésátlagok (az elvetett szem után 
csak hármat, négyet takarítottak be), nem mindig fedezték a családok szükségiete-

256 Ríf. 44 kr.-t, 1830-ban 262 Rfr 50 kr.-t, míg a következő évben már 363 Rfi-.-ot 
kaptak. CSÁL. A székely huszárezred iratai. F. 31. 163.

22. CSAL. A székely huszárezred iratai. F. 31. 232.
23. CSÁL. Az első székely gy alog határőrezred iratai. F 30. 392.
24. Míg 1843-ban 13 638 Rfr. 10 krajcárt kölcsönöztek, addig 1848-ban 28 328 Rfr-. 37 

kr. CsSzM. Régikönyv Gyűjtemény. Csikjenőfalvi Falujegyzőkönyv (1837- 1850). 
Ltsz. 6317.

25. Uo.
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it. A földművelés lassan fejlődött és mivel a népességnövekedés ezzel szemben 
viszonylag gyors volt, így' egy-egy gyengébb termésű év következtében kialakuló 
válságokat csak nagyobb mennyiségű gabona vásárlásával lehetett megelőzni. Ebben 
az ezred kormánya ritkán működött közre, a legkritikusabb időszakokban viszont 
megszervezte és elősegítette a katonák élelemhez jutását. 1839-ben és 1840-ben - 
két terméketlen év26 után - „a keze alatt lévő gyalog família javát és segedelmét 
célozván”, a parancsnokság 40.000 véka törökbúzát vásárolt a szomszédos Mold
vából, amelyet kedvezményes áron -  a vételt, a szállítást, a vámot és a pénztárból 
felhasznált összeg 6 %-os kamatát vették figyelembe az ár megállapításánál -  osz
tott ki az ezred „populációjának”. 27

1848 következményei

A forradalom kitörése után a megoldásra váró általános erdélyi kérdések (unió, 
közös teherviselés jobbágykérdés, székely katonaság ügye, stb.) és a helyi lakos
ság sajátos sérelmei (kepe megszüntetése, az un. futrás pénzek visszafizetése, só ár 
csökkentése, stb.) mellett, Csikszékben újra előtérbe került a revendikált havasok 
problematikája is. Az ezzel kapcsolatos legfőbb kérdést és ennek megoldási mód
ját a 1848. június 15-i somlyói népgyűlés határozata fogalmazta meg a legponto
sabban. A „higgadt kedéllyel történt” tanácskozás28 döntésének értelmében a ha
tárőrök a havasok jövedelmének átadását kérték a minisztériumtól, egy három tagú 
bizottság által pedig felkérték az ezred kormányát, hogy a szükséges jóváhagyásig 
az összeg „máshová ki nem vitelét” garantálja és az addigi felhasználásról készít
sen jelentést.2-' A határozott fellépés azonban kevésnek bizonyult, hiszen a vagyon 
tényleges birtoklásának alapfeltétele: a határőrség eltörlése, a gyakorlatban nem 
valósult meg30, így a havasok kezelése sem változott. Viszont, hogy eloszlassa a

26. Az első székely gyalogezred területén 1830 és 1847 között a legkisebb gabonatermés 
1838-ban (82349 hektoliter) és 1839-ben (93619 hektoliter) volt. Összehasonlításul 
1835-ben 173880 hektolitert takarítottak be. Benda Gyula'. Statisztikai adatok a ma
gyar mezőgazdaság történetéhez 1767- 1867. Budapest, 1973. 346.

27. CsSzM. Régikönyv Gyűjtemény. Csikjenőfalvi Fa! Jegyzőkönyv ( 1837 -  1850). Ltsz. 
6317.

28. Kolozsvári Állami Levéltár. 1848-as törzsgyűjtemény. Gál Sándor jelentése
29. Kolozsvári Híradó. 1848. július 9.
30. Az erdélyi országgyűlés nemzeti fegyveres erőről hozott törvénycikke (III.) ugyan 

eltörölte a törvénytelen határőrintézményt, de a legközelebbi országgyűlésig a fegy
vert viselő „eííecti V standbeli” székely ség köteles volt „katonai rendes fegyelem mel
lett katonáskodni”. Az országgyűlés leggyengébb alkotása így nem írt elő lényeges 
változtatást: a székely ség továbbra is kénytelen volt a régi katonai rendszerben szol
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pénztár jövőjével kapcsolatos kételyeket, a tisztikar eleget tett a népgyűlés kérésé
nek és egy „írásos ezredi ígérettel” biztosított mindenkit az összeg megőrzéséről, 
valamint pontos kimutatást is készített.31

A kérdés megny ugtató megoldására nemcsak ezekben a hónapokban, de a General 
Commando hatalmi befolyása alóli elszakadás és a székelységnek a magyar forra
dalom katonai rendszerébe való beépülése után is számos kísérlet történt. Gál Sán
dort. a székelyföldi haderők főparancsnokát is foglalkoztatta a „legnagyobb bajos
ságok” közé sorolt probléma. A törekvések nem jártak eredménnyel (az adott hely
zetben ez törvényszerű volt, hiszen a pénztár kiadásával az osztrákok ellenfeleiket 
támogatták volna), a szabadságharc bukása pedig megpecsételte a revendikált hava
sok sorsát. Erdély tejhatalmú katonai és polgári kormányzója, báró Ludwig 
Wohlgemuth altábornagy 1849 őszén a ki ncstár javára lefoglalta a székely határőr
ezredek összes ingó és ingatlan javait, amelyek a következő év március 8-ától a 
pénzügyi hatóságok birtokába jutottak. Az önkényes intézkedést -  amely a székely- 
ség elleni „büntető hadjárat” szerves része volt -  Bécs azzal indokolta, hogy a határ
őrök forradalombeli magatartása katonai esküszegésnek tekinthető, így tehát a va
gyonra érdemtelenek. Az elkobzást támasztotta alá a hadvezetés azon elképzelése 
is, hogy az összeg a hadi események által okozott károk megtérítésére szolgáljon.32 
A vagyontest pontos számbavétele és leltározása csak az erdélyi határőrezredeket 
feloszlató 1851. január 22-i császári rendelet33 után történt meg. Ennek hivatalos 
átvétele után, az odatartozó erdők kezelését a gyergyószentmiklósi és a kászonújfalui 
állami erdészek látták el. A pénztárt nem olvasztották be a kincstárba, viszont -  
külön könyvelve -  3 %-os kamatra átkölcsönözték az államadósság törlesztési alap
jába. A kizárólag székely nemzeti vagyonnak tekintett revendikált havasok vissza
szerzéséről a csíki lakosság az abszolutizmus időszakában sem mondott le, de el
szánt próbálkozásait csak a kiegyezés után (1869) koronázta siker.

gálni. Erdély Nagyfejedelemség 1848-ik évi május 30-ára Kolozsvár szabad kir. vá
rosába hirdetett s június 18-án bezárt országgyűlésnek jegyző- és irománykönyve. 
Kolozsvár, 1861.

31. Az 1848 december 19-én készített kimutatás alapján a „revendikált cassa” 70 115 Rff 
18 kr tőkével rendelkezett. CsSzM. Régikönyv Gyűjtemény. Csikjenőfalvi Falujegy
zőkönyv (1837 -  1850). Ltsz. 6317.

32. Pál Gábor. A Csíki Magánjavakról. Székelyföld, 1998. 7. szám. 145.
33. Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. 

1851. V. Stück. 95-96 .



L a jo s  K ocsis

The regranted alpine regions 
in the sendee of the Csíkszék border guards

Through the border rearrangements in August 1769 the havasok [Eastern- and 
Southern Carpathian alpine regions] of 13 Hungarian square acres, regained from 
the Ottomans and re-annexed to the Grand Principality of Transylvania were do
nated by Emperor Joseph II to the Székely [Szekler] border guards (revendikált 
havasok -  cc. “regranted alpine regions”). The paper examines how this territory 
was administered and in what way the guards had a share of the revenues received. 
The havas territories were largely leased out for pasturing, haying and forestry. 
The income received were to subsidize the families of border guards. The subsi
dizing was not however regular, sometimes of symbolic character. The annual cost 
of a guardsman’s clothing and supply of arms ran to about 40 Forints, and there 
were years when it was only 7 krajcárs [cc, “pennies”] a family that were refunded 
of the rent.
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