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A határőrök szolgálónépei Székelyföldön 1820-ban

A Mária Terézia parancsára 1762-1764 között felállított öt erdélyi határőrezred
ből az első- és második gyalogezred, illetve egy huszárezred zömében Székely
földön állíttatott fel. A két gyalog- és egy huszárezred katonái, tartalékosai és 
családtagjai „behálózták” Udvarhelyszék Bardóc fiúszékét, egész Háromszéket, 
Csík-,Gyergyó-Kászonszéket és Aranyosszék hat települését. Az önként feles
küdött, vagy vérengzéssé fajult erőszak következtében feleskettetett határőrkato
nák önálló renddé, a székelyföldi lakosság szóhasználatával élve, „katonarenden 
élőkké” szerveződtek. A státuszuk és foglalkozásuk örökletessé vált, apáról fiú
ra, generációról generációra hagyományozódott jogaival és kötelmeivel együtt.

A generációról generációra hagyományozódó népköltészeti, művészeti és 
történelmi alkotások bizonyossága szerint a határőrség szervezésével a székely- 
séget ért kollektív sérelemre és fájdalomra a gyógyírt és a jótékony feledést a 
történelmi idő sem hozta meg, de a kikerülhetetlenbe való belenyugvás mégis 
élhetővé szelídítette a székely határőrök hétköznapjait. A második-, harmadik 
generáció tagjai az elkerülhetetlen szükségből értékrendet kovácsoltak. Az erő
szakkal fegyver alá kényszerített adózó szabadok belekapaszkodtak képzeletük
kel Werbőczi „rerum bellicarum expertissimi” és a Diploma Leopoldinum „ge
nus hominum belicosissimum” fogalomrendszerébe, és Csík-, illetve Három
székben kizárólag magukra vonatkoztatták a székely megnevezést.1 Ez a nyelvi, 
szemantikai, népetimológiai mozzanat önmagában nem volt több egy új mitoló
giánál, de éppen ez erősítette a határőrizők társadalmi méretű szolidaritását.

Ez a koraújkori székely mitológia megszülte a határőrök merev formai és 
tartalmi elkülönülését Székelyföld többi rendi képződményétől. A székely határ
őr -  Imreh István találó metaforájával -  „a mezei gazdaság és a falusi életrend 
kereteibe beépített” »katona-paraszt«, aki a „csatázó-szántóvető” típusával gaz
dagította a Székelyföld társadalmát.2 A székely határőrkatonaság bár színesítette,

1 Imreh István, Székelyek a múló időben. Bp. 1987. 97-105.; Uő. Erdélyi hétköznapok. 
Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakából. Bukarest, 
1979. 122-127.; Csíkszékben az 1820-as Conscriptio Czirakyana alkalmával is kifejezés
re jutott ez a közfelfogás. Feltíz szolgálónépet bíró határőrei következetesen lófőként 
vetették fel magukat a tabellákba: Marosvásárhelyi Állami Levéltár. Feltíz, Colecto 
conscriptio urbariale, nr. 298.
2 Imreh István: A rendtartó székely falu, 1973. 127.
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egy feudális renddel gazdagította a székelyföldi társadalmi tablót, de végzetesen 
meg is osztotta a székelységet, s egy-két generációt követően olyan társadalmi 
mentalitást honosított meg, ami inkább hátrányára, mint előnyére vált a székely- 
földi társadalom egészégnek.

A katonarenden élők kiszakadtak a székely törvényhatóságok civil szférájá
ból. A Nagyszebenben székelő osztrák katonai főparancsnokságnak, a General 
Commandonak voltak alárendelve. A főparancsnokság a határőrök köznapi éle
tének legrejtettebb zugaira is kiterjesztette figyelmét. Életük minden mozzanata 
hadi regula alatt zajlott. Birtokot eladni, bérbe adni, cserélni, örökbe hagyni 
éppúgy nem lehetett az engedélye nélkül, mint nősülni, a leánygyerekre öröksé
get hagyni, vagy a fiúgyermeket felsőbb fokú iskolába járatni. Nemcsak a kö
telmeikkel, a kiváltságaikkal is elkülönültek a székelyföldi társadalom többi 
képződményeitől. A falvakon belül külön communitást alkottak. Külön katona
bíró intézte lokális ügyeiket, külön ülőhelyük volt a templomban. Nem keve
redtek, nem házasodtak a provincialistákkal, és gyűlölték az armalista és az egy
házhelyi nemeseket. Csak a legfinomabb árnyalással, és kizárólag a gazdasági 
tevékenységüket illetően lehetséges az erdélyi, közelebbről a székelyföldi sza
badparaszti rendhez hasonlítani és sorolni őket. Azonosítani velük semmiképpen 
nem ildomos. Szerepük és feladatkörük az oroszországi kozákokéhoz, még in
kább a délvidéki szerb és horvátországi határőrezredek katonaelemeihez hason
lítható, azzal a különbséggel, hogy a székelyföldi határőrök ősi foglalású, véren 
szerzett földön, székely örökségen ültek, nem kincstári birtokra telepítették őket.

A szabad paraszti rendekhez a székely határőrezredek katonanépei csak 
annyiban hasonlitottak, hogy ők sem szolgáltak földesurat, és zömükben az 
agráriumból éltek. Minden más inkább elválasztotta, semmint összekötötte őket 
a szabad paraszti rétegekkel. Többek között az is, hogy szülőföldjüket, birtokai
kat, falvaikat katonapolitikai és hadszervezeti okokból csak a legritkább esetben 
hagyhatták el, s akkor is hosszú és feltűnően bonyolult procedúra árán. 1848-ig 
legalább olyan mértékig röghöz-, pontosabban házukhoz-, birtokukhoz voltak 
kötve, mint II. József jobbágyrendelete előtt az erdélyi és magyarországi jobbá
gyok. Ez az egyik alapvető oka a határőrfalvak és a határőrök generációkon 
keresztül folytatódó elszegényedésének. Ezzel is kapcsolatos a közföldek kisa
játítása terén megnyilvánuló kollektív agresszivitásuk éppúgy, mint a bennük 
felgyülemlett sérelmek ébrentartása, népköltészeti alkotásokba történő átsugá- 
roztatása, és hétköznapjaikban Székelyföld más társadalmi rétegeivel való konf
liktusaik folytonos éleződése.

A határőrezredek felállítását követően 1764-ben számba vették a székely- 
földi két gyalogezred és a huszárezred létszámát, ekkor 24.804 férfi tartozott 
jogilag a székely határőrezredek kötelékébe.3

3 Dr. Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. Okirattárral (1761- 
1790. Bp. 1908. 814-826.; Egyed Ákos újabban tanulmányában a székely határőrség 
keretébe tartozó férfiak számát 24.802-re teszi, s ehhez hasonló számú nőt számlálva, 
összesen 49.604 embert tekint a határőrség jogi keretei között élőnek. Nem vette figye
lembe, hogy Aranyosszék 6 településén is megszervezték a határőrséget. Egyed Ákos: A
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A hagyományos demográfiai szorzószámot figyelembe véve -  a 24.804 
székelyföldi férfihoz, akik egyénileg vagy családi jogon kötődtek a határőrség
hez - , tartalékosok, veteránok, kor szerint kategorizált fiúgyerekek - ,  hozzá kell 
rendelnünk megközelítően azonos számú, sőt a katona-özvegyek magas aránya 
miatt több nőt. így lélekszámúk minimálisan 49.608. A hagyományos ötös szor
zószámot véve alapul megközelítően tízezer család.

Ennek az új rendi képződménynek a tagjai szociális helyzetüket tekintve 
nem különböztek a Székelyföld -  Marosszék, Udvarhelyszék -  falvaiban a nem 
katonarenden élő szabad székelyektől, armális és egyházhelyi nemesektől, de 
jogilag, igazgatásilag és igazságszolgáltatásilag, mint ahogyan életvitelben is 
teljesen elkülönültek tőlük. Új rendet alkottak. A történetírók és a kortársak 
gyakran nevezték őket korabeli szóhasználattal és társadalmi minősítéssel kato
narenden élőknek, ,jzélybéli katonáknak”, „határőr katonáknak”, vagy a 
conscriptorok terminológiájával equitis limitaneus és pedes[tris] limitaneus, 
lovas- és gyalogos határőrzöknek, magukat legszívesebben lófőknek és dara
bontoknak emlegették. Az 1820-as úrbérrendezési kísérlet parasztvallomásaiban 
és tabelláiban mindegyik meghatározás előfordul. Az elnevezés használatának 
gyakoriságában finom regionális sajátosságok is megnyilvánultak. Aranyosszék 
településein csak határőr katonáknak titulálták őket, Háromszék falvaiban szíve
sen különböztették meg egymástól a lovasokat és gyalogosokat, míg a hagyo
mányokhoz leginkább ragaszkodó Csík-, Gyergyó-, Kászonszék falvaiban az 
úrbérrendezési kísérlet során gyakran használták a primipilus -  lófő -  és a 
pixidárius -  gyalogos - elnevezést. A lovon, illetve gyalog szolgálók között 
tettenérhető a hajdani lófőkre (primipili) és a gyalogosokra (peditis, pixidarii) 
emlékeztető rivalizálás, de kifelé, a társadalom egyéb csoportosulásaival szem
ben katonás határozottságú egységként jelentek meg, s többnyire csak önmagu
kat tekintették székelyeknek.4 A gyűlöletig felerősödött a haragjuk a hajdani 
primőrök leszármazottaival, a méltóságos címet maguknak megkövetelőkkel 
szemben. Bennük a hajdani székely szabadság megrontóit látták.

Újfalvy Sándor -  az 1820-as úbérrendezési kísérlettel közel egy időben -  
töprengve a székelység történelmi sorsán, vagyoni és jogi helyzetén -  úgy látta, 
hogy a hajdan egységes és azonos szabadságjoggal élő székelység visszafordít
hatatlanul három táborra szakadt: főemberekre (primőrök), katonákra (primipili 
és peditis pixidárii) és jobbágyokra. Ennek következménye pedig az lett, hogy a 
három rend „apáról fiúra szállítá az egymás elleni gyűlöletet”. A fejleményekért 
maga is a primorokat tette felelőssé, akik „vérálulást” követtek el, és „már most 
valódi zsarnok gőggel tekintének a rabigába görbesztett katonaságra, melyet...

Székelyföld népessége és társadalma 1750-1850 között [In. Magyarország történeti de
mográfiája (896-1995). Millecentenáriumi előadások. Bp. 1997. 241-248.]. 245. A ké
sőbbi összeírások pontosságát és a következtetések levonását zavarja, hogy a huszárez
red állományához Székelyföldön kívüli falvakból is tartoztak katonák, ahol természete
sen más volt a társadalmi környezet, s egészen eltérő volt a falvak feudalizációs foka és 
állapota is, mint a Székelyföldön.
4 Imreh István: Székelyek a múló időben. 77.
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még vagyonából is kifosztani törekednek... Csuda-e hát, hogy ezen osztály a 
primorokra, ősei szabadsága s drága vérével szerzett vagyona megrablójára és 
folytonos üldözőjére gyűlölettel, sőt véres bosszúval tekintett?”5

A történelmi idő múlása, a technika fejlődése, a társadalom átalakulásának 
természetes folyamata többet ártott ugyan az egységes és azonos jogú székely 
társadalomnak, mint a primőrök mégannyi „vérárulása”. Az emlékíró érzéseit 
mégsem minősíthetjük pusztán szubjektív képzelgésnek. A madéfalvi veszede
lem óta csitulni nem akaró sérelmek éppen az 1820-as 1830-as években mitizá- 
lódtak egyetemes határőrkatona élménnyé. Ekkor kezdődtek el -  bár Székelyföl
dön igencsak vontatottan -  a határregulációk, a közrétek, -legelők, -erdők felmé
réseivel párosult határosztályok. A határregulációk alapját általában az egyes 
családok által művelt szántóföldek nagysága képezte. Annak arányában része
sültek a köztulajdonú rétekből, erdőkből a falvak lakói és birtokosai. Az elsődle
gesen állattartásból, erdőélésből és a közjavak szabad usuálásából élő közrendű 
székelyek és határőrök kevesebb földet szántottak, mint a szolgákkal is bővült 
háznépük eltartására a primőrök és tekintetes urak. A magnifíkusoknak és a te
kintetes uraknak igaerős jobbágyaik is voltak. Ez okból is többet szánthattak, 
olykor kényszerültek is többet szánhatni, mint a csak a maguk és családjuk 
munkaerejére hagyatkozó szabad székelyek és határőrző katonák. A határregulá
ció során a székelyek és a határőrök „megszorultak” a szabad határhasználatban 
is. Megszükültek, néhol el is tűntek a közföldek, nehezítve az állattartásból és a 
szabad zsákmányolásából élők megélhetését. Ez pedig nemcsak „a magukat 
grófi és bárói címmel feldíszítő”6 primőrök, főemberek ellen hívta ki a katona
renden élők haragját, hanem az általuk parasztnak titulált jobbágyság és zsellér- 
ség ellen is felgerjesztette az agresszivitásukat.

A 19. század első felében a határőr-katonaságon belül is felgyorsult a diffe
renciálódás. A Székelyföldet érintő két gyalog- és egy lovasezred családtagjai
nak a földvagyonát, hajdan véren szerzett örökségét a 18. század végére, a 19. 
század elejére amúgy is elaprózták a demográfiai folyamatok. A nyilak olykori 
visszaadása és a határ újraosztása már régen a múlté. A commune terrénumból 
évenként osztható földek is összezsugorodtak.

A falutól, a lakóhelytől távolabb lévő, irtással szántás- vagy szénakaszálás 
alá szelídíthető földek művelés alá töréséhez -  ahol voltak ilyenek -  pedig időre 
lett volna szükség, de a jobbágyoktól a kötelező robot, a határőrkatonáktól a 
szolgálat és gyakorlatozás vont el felbecsülhetetlen mennyiségű, saját gazdasá
gának gyarapítására forditható hasznos időt. A közföldek -  erdők, havasok -  
még a legtöbb határőrfaluban szabadon usuálhatók voltak, de az itt zsákmányol
ható javak megszerzéséhez, a széna kaszálásával, a favágással és annak meg
munkálásával, vagy tűzifaként való értékesítésével kereshető pénz előteremtésé
hez is időre volt szükség, amit fölösen rabolt el a katonai szolgálat, a tavaszi-,

5 Gyulai Farkas kiadásában megjelentetett Mezőkövesdi Újfalvy Sándor emlékiratai. 
Kolozsvár, 1941. 315.
6 Imreh István találó metaforája. Imreh István, 1987. i. h.
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nyári- őszi mustra, amire ugyancsak fel kell készülni, ha nem akarta a m egaláz
tatást elszenvedni, vagy napjait áristomban eltölteni a katona.

A 18. század végének és 19. század első két évtizedének súlyos véráldozatai 
-  törökök elleni harc, napóleoni háborúk - , a természeti csapások és az állami 
pénzügypolitika devalvációs intézkedései, illetve a kincstári bevételeket növelni 
szándékozó sóár emelések Erdély egész lakosságát, közöttük a székely határőr
katonaságot is súlyosan érintették. II. Józsefnek a törökök ellen vívott háborúja, 
majd I. Ferenc Napóleon elleni hadakozása nemcsak a mezei, erdei és házi-, 
kézműipari munkától vonta el hosszú időre a maga és családja megélhetéséről 
gondoskodni kényszerülő határőrt, hanem felettébb megszaporította az özvegy 
katonafeleségek számát is. A csonka családok nemhogy gyarapodni, megélni is 
alig tudtak. Még be sem fejeződtek a napóleoni háborúk, I. Ferenc kénytelen 
volt devalváltatni a forgalomban lévő papírpénzt, minden megtakarított öt fo
rintból négyet elvéve. Társadalmi méretekben ez -  hadi felszereléséről, ruháza
táról, fegyverzetéről, lovakról, lószerszámokról gondoskodni kényszerülő -  a 
határőröket érintette a legsúlyosabban. Akkor értéktelenítette el a pénztartalé
kaikat, amikor a piac a hadi viszonyokhoz igazította a megélhetési és hadfelsze
relési cikkek árát. A só árának az emeléséhez társult, hogy a só beszerzésének az 
ellenértékét ezüst pénzhez kötötte a kamara. Ezzel a kincstár a székely falvak, 
közöttük határőr-falvak sorát ütötte el a sófuvarozásából, a só forgalmazásából 
származó jövedelemtől. Ezt tetőzte be az Erdélyre 1813-1818 között rászakadó 
meteorológiai katasztrófa.

1762-1764 között a székely határőrség két gyalogezredéhez és a huszárez
red öt századába 9000 család fegyverbíró férfi tagját eskették be.7 1795-ben a 
„keringőkből és más alábbvaló sorsú emberekből” szaporították a 
határőrkatonaság létszámát.8 Imreh István egy 1810-ben készült, még kiadatlan 
összeírásban 11.685 határőrkatona családot talált.9 Benigni szerint 1813-ban a 
székely határőrvidéken már 13.084 család élt katonai fegyelem alatt.10 1830-ban 
10.927 határőr családot vettek számba Székelyföldön.11

A határőrök nemcsak társadalmilag, életmódjukban és katonai szevezeti ke
reteikkel különültek el a székelyföldi társadalomtól és a communitásoktól, a 
civil széki igazgatástól, hanem földrajzilag is kettészakították Székelyföldet. Bár 
II. József terve, hogy birtokcserékkel tisztán határőrök lakta „katonatérségeket”, 
határőr vármegyéket alakítson ki, kudarcba fulladt,12 Csík-,Gyergyó-, 
Kászonszék 52 határőrök által is lakott falujából csak egyben, Háromszék 93 
településből ugyancsak egyben éltek kizárólagosan határőrök, és vegyes lakos

7Szádeczky, 1908. 814-826.; Szádeczky-Kardos Lajos: A székely nemzet története és 
alkotmánya. Bp. 1927. 340-341.; Erőss József. A székelyek története. Kézdivásárhely, 
1913. 123.; Imreh, Erdélyi hétkönapok, 50.
8 Imreh, Erdélyi hétkönapok, 50.
9 Imreh, Székelyek a múló időben, 81.
10 J. H. Benigni von Mildenberg, 1934. II. 149.
11 Imreh, Erdélyi hétkönapok, 50.
12 Imreh, Erdélyi hétköznapok i. h.
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ságú volt Udvarhelyszék Bardóc fiúszékének kilenc, és Aranyosszék hat közsé
gének határőrök által is lakott települése. A civil lakosok és a határőrök lokális 
egymás mellett élésén túl, rendi alapon elkülönülő igazgatási és igazságszolgál
tatási autonómia keretei választották el őket egymástól. Törvényhatósági szinten 
is elkülönülten intézték ügyeiket. Úgyannyira, hogy az 1786-os erdélyi nép- 
számlálás adatsoraiba „se fértek bele” a határőrök. Jellemző a szervezeti külön
állásukra, hogy 1791-ben -  amikor még a határőr katonacsaládok is adó alatt 
voltak -  Háromszékben összesen négy, Csíkszékben pedig 35 szabad paraszti 
adózó háznépet regisztráltak a conscriptorok,13 1808-ban 281-et, illtve 31-et,14 
1821-ben pedig az említett két székben egyetlen szabad székelyt sem találtak az 
összeírok. A katonarendűeket ugyanis a General Commadó tartotta számon.15

Mivel nem áll rendelkezésünkre 1820-ból határőr-összeírás, a székelyföldi 
társadalomban ekkor képviselt arányukat csak nagy bizonytalansággal és hozzá
vetőlegesen becsülhetjük meg.

1813-ban a székely határőrvidéken 13.084 család élt katonai fegyelem alatt. 
1830-ban 10.927 határőr családot vettek számba Székelyföldön. 1820-ban, a 
10.000-nél feltételezhetően több katonacsaládból a Conscriptio Czrirakyana 
rubrikáiba 677 olyan határőr-háznép került be, akik bevallottan úrbéres szolgá
lónépet tartottak.16 Ez az 1813-ban regisztrált 13.084 katonacsalád megközelí
tően 5,17 %-a, az 1830-ban számbavett 10.927 háznépnek 6,19 %-a. Az egy 
százalékos statisztikai tűréshatárt megengedve, feltételezhető, hogy 1820-ban a 
székely határőr családok 5-6 %-a tartott úrbéresnek vélelmezett szolgálónépet.

A határőrkatonák szolgálónép tartásának területi megoszlása feltűnő szórt
ságról árulkodik. Az említett 677 jobbágytartó katona-háznépből 44 (6,5 %) 
Bardóc fiúszék, 16 (2,36 %) Aranyosszék, 18 (2,66 %) Csík-, Gyergyó-, 
Kászonszék, 599 (88,48 %) pedig Háromszék településein élt. A határőrök lakta 
falvak számát figyelembe véve, Bardóc fiúszék egy-egy településén átlagosan 
4,88 katonacsalád, Aranyosszék falvaiban 2,66, Csík-, Gyergyó- Kászonszék 
egy-egy falujában 0,35, Háromszék határőrök lakta 93 településén átlagosan 
minden faluban 6,44 katonarenden élő tartott szolgáló háznépet vagy 
subinquilinust. Az arányok, ha nem is pontosan, de jelzik az egyes régiók, köz- 
igazgatási egységek feudalizációs szintjét, méginkább érzékeltetik a szántóvető

13 Csetri Elek-Imreh István'. Erdély változó társadalma 1767-1821. Bukarest, 1980. 93.
14 Uo. 109.
15 Uo. 119.
16 A vizsgálódás és elemzés forrásbázisát az 1820-as Conscriptio Czirakyana képezi, 
melynek székelyföldi anyagát -  mind az öt -  Udvarhelyszék, Marosszék, Háromszék, 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, Aranyosszék -  székely székre vonatkozóan 2001-2003 
között kiadta Takács Péter a Források Erdély Történetéhez FET 1-5. kötetében. Négy 
kötet a paraszti vallomásokat tartalmazza. Az előzetes összeírás tabelláit az ötödik kötet

Földesurak és szolgálónépeik Székelyföldön 1820-ban. Debrecen, 2003. (FET 5.) -  
tartalmazza. A jobbágytartó határőrök falvakénti megoszlását lásd e tanulány Függelé
kében.
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foglalkozás szerepét és fontosságát a lakosság megélhetési forrásai között. A 
tájföldrajzi adottságok, domborzati viszonyok miatt főleg erdőlésböl, fameg
munkálásból, tutajos fakereskedelemből és állattartásból élő, a földműveléssel 
csak mellékesen foglalkozó Csíkszék 52 falujából összesen nyolcban regisztrál
tak a conscriptorok 1820-ban határőr családokat szolgáló úrbéreseket. Aranyos
szék hat falujából háromban, Bardóc fiúszék kilenc falujából nyolcban, Három
szék 93 falujából 62-ben.

Arra nincs adatunk, hogy az 1764-ben felesketett pixidáriusoknak és 
primipilusoknak, egyházhelyi nemeseknek volt-e, és hánynak jobbágya, zsellére, 
egyéb rendű szolgálónépe. Azt sem vizsgálta még a történetírás, hogy a székely 
örökség milyen mértékig aprózódott el, s a szántóvető foglalkozásból eredő 
hasznot mennyiben egészítette ki az állattartás jövedelme, és mily mértékig já
rultak hozzá a székelység megélhetéséhez, esetleges gyarapodásához a közföl
dek -  havasok, erdők, falu földje -  usuálása, és a mindeki számára szabad ha
szonvételek: korcsmáltatás, halászat, vadászat, madarászat, malomtartás, 
mészároskodás, fuvarozás, kereskedés, sószállítás, háziipari mesterségek, fonás, 
szövés, fafaragás, tégla- és edényégetés, szén- és mészégetés stb.

Annyi bizonyos, hogy a megélhetésüket legkülönbözőbb formában kereső 
és előteremtő határőr-falvakban 1820-ban a feudalizáció, bár regionálisan na
gyon eltérő formában, de a határőrök körében is jelen van. Alighanem a szükség 
kényszerítette ki, hogy egy-egy katonacsalád szolgálónépet fogadjon. Arról 
nincs a történészeknek tudomása, hogy székely határőr donációt kapott volna. 
Legfeljebb néhány magasabb beosztású tiszt, s az is inkább Székelyföldön kívül. 
A rendszeres gyakorlatozás, az évenként megtartott mustrák, a hadszínterekre 
vonulás azoban rákény szeri tette a módosabb családokat, hogy belső fundusaik- 
ból, frissen szerzett örökségükből, zálogba vett javaikból egy-egy zsellértelket, 
némelyek kevéske szántót és rétet is kihasítsanak, s arra szolgálónépet ültesse
nek, aki -  főleg távollétükben -  besegített a mezei munkákba: szénakaszálásba, 
aratásba, fahordásba, törökbúza és pityóka kaplásába, betakarításába. Számos 
esetben taksás szolgák félfogadásával növelték a határőrök néhány forinttal a 
pénzbevételüket, amit többnyire fegyverre, egyenruhára, lovakra stb... költöttek.

Az 1820-ban keletkezett Conscriptio Czirakyana arról tanúskodik, hogy a 
székely határőrök között ez a kényszerű feudalizáció a szántóvető foglalkozás
ban legszorgalmasabb Háromszéket érintette legmélyebben. Mind Udvar
helyszék Bardóc fiúszékében, mind Csíkszékben, mind Aranyosszéken elenyé
sző a szolgálónépet tartó határőr családok száma, s talán ennél is lényegesebb, 
hogy labilis, nehezen megfogható, inkább eseti, egyénre, háznépre szabott a 
kapcsolat tartalma, semmint a törvények vagy a megrögzött szokások kifejezője 
és hordozója lenne. A székelyföldi társadalom rendi tagozódásába mélyen gyö
kerező sajátosság kifejezője az is, hogy az összeírok -  a határőrtiszteket kivéve -  
egyetlen esetben sem minősítették úrnak, földesúmak a jobbágy-, vagy zsellér
tartó határőröket sem az investigatiokban, sem a conscriptiokban. Ha körülte
kintőek voltak, megelégedtek a lovas-, illetve gyalogos katona megkülönbözte
tés presztízs szempontú érzékeltetésével, Csíkszék néhány településén lófőnek
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titulálva a lovas katonát. Negyven esetben azonban még ezt az árnyalást is meg
spórolták. Egyszerűen csak határőröknek titulálták őket. A tabellákban termé
szetesen minden szolgálónépet tartó határőr név szerint szerepelt, de az 
investigatiokban ritkán -  leginkább Bardóc fiúszékben és Háromszék néhány 
településén -  fordult elő, hogy egy-egy határőr-família szolgálónépeinek kötele
zettségeit a nekik parancsoló határőr név szerinti megemlítésével sorolták fel. A 
határőrök és az őket szolgáló zsellérek esetében leggyakoribb formula az volt, 
hogy „külső örökségeket bírókon kívül vágynak hetenként egy-egy nap 
gyalogszerbéli szolgálatot tévő lakosok is.”17

Bardóc fiúszékben [MagyarjHermányban egyetlen határőr családnak sem 
volt úrbéres kötöttséggel számbavehető szolgálója. Bardóc, Bibarcfalva, Erdő
füle, Kisbacon, Olasztelek, Száldobos, Vargyas és Telegdibacon falvakban ösz- 
szesen 14 lovas és 30 gyalogos határőr-família parancsolt egy jobbágynak, 49 
zsellérnek és három házatlan zsellérnek. Az Erdőfülén összeírt egy jobbágy is 
csak a központi utasítás nyomán került a „colonus” rubricába, az általa usuált 
egynyolcad hold -  200 négyszögölnyi -  szántóföld miatt.18 Ezért és az 
egynyolcad bécsi mérő nagyságú beltelke hasznáért évenként 10 rénes forint 
taxát fizetett egy gyalogkatona határőrnek. A három alzsellér a zsellér szülőkkel 
együtt élő, nagykorúvá serdült, de még önálló háztartást nem tartó legény korú 
tagja volt.

Bardóc fiúszékben a már említett jobbágyon és három zselléren kívül -  akik 
közül egy évi négy rénes forintért és 12 napi gyalogos robortért, egy három juh
sajtért, egy pedig három rénes forintért -  használhatta az egynyolcad bécsi mérő 
nagyságú beiteket -  valamennyien gyalog-robotban teljesítették uraiknak a szol
gálatot. A legsúlyosabb terhet azok hordozták, akik hetenként egy napot -  éven
ként 52 napot -  robototlak. A 49 zsellérből öten voltak ilyenek. A többiek éven
ként többnyire 28 napot dolgoztak, elsősorban nyáron, aratáskor, kapáláskor, 
szénakaszáláskor. A 14 lovas-, illetve 30 gyalogos katona háznépnek egy job
bágy, 49 zsellér és a három alzsellér éveként dolgozott 1447 napot gyalogszer
ben, adtak hárman 17 rénes forint taksát és egy zsellér adott katonaurának éven
ként három juhsajtot. Egy-egy esztendőben átlagban 32-33 nap kézi erővel vég
zett munkával segítették egy-egy határőr família megélhetését, fegyveres felsze
relését és ruházkodását. Ajándékokra, tyúkra, tojásra, egyéb kulinárékra nem 
tartottak igényt Bardóc fiúszékben a határőrök. Nem is igen követelhettek ilye
neket, mert a kulinárék ajándékozása hajdani szokásként alakult ki. Abból az 
időből származott, amikor a határőrséget még meg sem szervezték. Másrészt a 
földesuraikat szinte évenként változtató, csak beltelekre ülő zsellérektől az aján
dékok adása nehezen lett volna megkövetelhető, a telekről és a szolgálatból való 
távozásuk kockáztatása nélkül.

17 Egerpatak, Feldoboly, Szacsva stb...
18 Erdőfule, FET 5. 14.; FET 1. 46-48. Jellemző, hogy a provincialisták felsorolva az 
úrnak titulálni szokott minden egyes possessor által éveként megkövetelhető szolgáltatá
sokat, mélyen hallgattak a határőrök követelte szolgáltatásról. Ennek feltételezett oka a 
katonarenden élők elkülönözött communitása, amit ilyen szinten is kifejezésre juttattak.
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Aranyosszék határőrré beesketett hat falujából háromban -  Csákó, Mohács, 
Örményes -  nem volt szolgálónépük a határőrzőknek. Bágyonban 11 határőr 
famíliát négy zsellér és 11 házatlan zsellér szolgált. A négy zsellér 3,5 bécsi 
mérő nagyságú funduson osztozkodott. Bágyont illetően abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy a conscriptorok mind a 11 határőr katonát név szerint 
megemlítve sorolták fel szolgálónépeik tartozásait. A tabellákban szereplő négy 
zsellér és 11 alzsellér közül -  ételadás mellett -  négyen három-három hetet, azaz 
18-18 nap gyalogrobotot teljesítettek, egy szolgáló 21 napot, egy másik 36 napot 
dolgozott, gazdájuk kenyerén. Hárman négy-négy hetet, egyenként 24-24 napot, 
egy öt hetet, összesen 30 napot, egy két hetet, összesen 12 napot dolgozott. 
Mindannyiuk ételadás mellett. Egy zsellér fizetett három rénes forint taksát, és 
gazdája kenyerén dolgozott hat napot. Egy másik zsellér hét rénes forint taksával 
váltotta meg szolgálatát. Egy pedig a határőrkatona gyümölcsösét őrizte, gon
dozta, s amikor gazdájának „mezei munkásra szüksége” volt, „egyszer-másszor 
segítette.”19 Igaz, ezekért a szolgálatokért csak lakhatási lehetőséget kaptak, s 
beltelket is mindössze négyen usuálhattak szabadon.

Dombrón mindössze négy határőrnek szolgált egy-egy zsellér. Más földes- 
úr-szolga viszony itt nem is alakult ki. A Jenei János, Tatár Todor és Tatár Torna 
határőrök egy-egy embere évenként -  „kivált kapáláskor” -  segítettek gazdáik
nak egy-két napot, Tatár Juvon embere pedig szolgált „egyezés szerint 4 napot 
egy esztendőben.”20

Hidason a határőrség megszervezését követően tisztázatlanná váltak a rendi 
viszonyok. A Nagyenyedi Kollégium birtokában lévő településen 1820-ban 11 
telket és az azokhoz tartozó külsőségeket határőrök usuálták, természetesen nem 
teljesítve utánuk semmiféle szolgáltatást. Példájukon felbuzdulva, megtagadta a 
szolgáltatást az az öt szabad székely háznép is, akik ugyancsak a Kollégium 
birtokában lévő telkeket ülték meg. Ezen telkekhez olyan nagyságú szántóföldek 
társultak, melyek után -  az erdélyi szokásoknak megfelelően -  heti három nap 
robotot követelhetett a Kollégium. A szogálati kötelezettségek elmulasztása 
miatt a Kollégium perre ment alattvalóival, ami hosszan elhúzódott, s emiatt az 
addig rendszeresen szolgáló jobbágyok is elmulasztották kötelességeik teljesíté
sét. A Kollégium vezetése az ínséges esztendőkben a három napi robotból egyet 
elengedett ugyan, de ez az engedmény sem hozta meg az alattvalók robotolási 
kedvét. Hidason tehát minden összekeveredett. Csak Bulbok György határőr 
katona lehetett benne biztos, hogy egyik zsellére időről időre kisegíti gazdaságát 
az évenként megkívánt csekély mennyiségű robottal, s a másik zsellére 
éventként egy rénes forint taksával „gazdagítja” háztartását.21

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék határőr katonáinak alig-alig volt szolgálóné
pe. A Conscriptio Czirákyanaban nyomon követhető településekből mindössze 
nyolcban -  Csíkmadarason, Csíkszentmiklóson, Szárhegyen, Csatószegen,

19 Bágyon, FET 5. 181-182.; FET 4. 188-191.
20 Dombró, FET 5. 186.; FET 4. 221-223.
21 Hidas, FET 4. 230-232.; FET 5. 187-188.

67



Csíkjenőfalván, Szentkirályon, Szentiéleken, Kászonfeltízen -  éltek olyan határ
őr-famíliák, akik szolgálónépet tartottak.

Tizenegy lovas határőr-családnak és hét, csak határőr-famíliának titulált, 
összesen 18 családnak hat jobbágy, 18 zsellér és négy alzsellér szolgált. Ezek 
együttesen usuáltak 13,4 pozsonyi mérő beltelket, 10,75 hold szántót és 8,5 hold 
rétet. Mindezen haszonvételekért szolgáltak összesen 196 igás- és 336 nap gya
logos robotot. Fizettek öt rénes forint taksát, adtak egy juh-hasznát és 11 barom 
túrót.

Szárhegyen Puskás Máté határőr a jobbágyfundusára és a hozzátartozó 
szántókra és rétekre nem talált, vagy nem is akart jobbágyot ültetni. Azt 
desertaként maga használta. Egyébként a szárhegyi határőrök egyetemlegesen 
tiltakoztak szolgálónépeik conscriptióba történő felvétele ellen, hangsúlyozva 
határozott elkülönülésüket a „provinciális communitastól”. Hallomásuk szerint -  
amint Írták -  az úrbérrendezés előkészületi munkálatai során „azokat a 
colonicalis telkeket is, amelyeket mi egy annyi ideig, ameddig vagy nékünk 
magunknak, vagy pedig gyermekeinknek azokra szükségeink lenne, némely 
provinciális renden lévő colonusoknak birtokokba által adtunk, conscribálni, 
vagyis urbarialis conscriptio alá venni szándékoztak volna.” Tiltakozásuk indo
kául hozták fel, hogy a „kegyelmes felséges urunk minket ezen vérrel vett örö
kös jószágaink birtokában letett szentséges hüte, és a hazai törvény szerént, va
lamint eddig, úgy ezután is méltóztatni fog megtartani. Mert mi azon jószágokat 
csak addig engedtük által egy ideig némely paraszt közlakosoknak birtokába, 
amíglen nékünk szükségünk lenne reája.”22 A határőrök igazát és tiltakozásának 
jogosságát erősíti az a tény, hogy az így átengedett telekek után nem a hagyo
mányoknak megfelelő, hanem annál sokkal kevesebb szolgáltatásra tartottak 
igényt. A provincialisták a heti rendszeres robotolás helyett két-három hetenként 
teljesítettek egy-egy napi igás vagy gyalogos robotot. Az öt szolgáló háztartás 
évenként 104 nap robottal gyarapította a hat határőr családot.23

Háromszéknek 97 településéről maradtak fenn a források. Várhegyen, 
Tálpatakén, Bodzafordulásán és Zalánpatakán nincs nyoma, hogy határőrök 
éltek volna. Köröspatak, Eresztvény, Komolló, Laborfalva, Oltszem, Réty, 
Szentivány, Csomortán, Szentlélek, Oroszfalu, Szászfalu, Bita, Haraly, Hilib, 
Imecsfalva, Páva, Petőfalva, Zabola, Cófalva, Kőrös, Páké, Szörcse, Bárót, 
Bodos, Bölön, Középajta, Köpec, Misklósvára, Nagyajta, Sepsibacon, 
Szárazajta községekben nem rendelkeztek földesúri szolgálónéppel a határőrök. 
Különös helyzet alakult ki Papolcon és Zágonban, ahol 21, illetve 23 házatlan 
zsellér katonai funduson élt, de nem személyeknek, hanem a határőr 
communitásnak teljesítettek meghatározhatatlan szolgálatot.24 Háromszék 62 
településén -  nem sorolva ide a Papolc és Zágon határőr communitásának szol
gáló 44 házatlan zsellérét -  összesen 191 lovas-, 365 gyalogos határőrkatona, és 
40 meghatározatlan fegyvernemű határőr -  az összeírok nem jelezték, hogy lo

22 FET 4. 96.
23 Szárhegy, FET 5. 166-167.; FET 4. 88-96.
24 Papolc, FET 5. 151. FET. 3. 263-267. ; Zágon, FET 5. 153-154., FET 3. 277-280.
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vas vagy gyalogos határőrökről van-e szó - , tehát 599 katonarenden élő família 
34 jobbágynak, 570 zsellérnek és 281 alzsellémek parancsolt. Az említett 570 
zsellér között írták össze Telek községben a Csia Sámuelt 3,25 hold rét 
usuálásáért úrbéres minőségben szolgáló gyalogkatonát is.25

A háromszéki határőrök 34 jobbágya és 570 zsellére összesen 353,45 bécsi 
mérő nagyságú beltelket (egy-egy szolgáló háznép átlagban 0,585 bécsi mérő, 
327-328 négyszögöl), 98,5 hold szántót (egy-egy jobbágy átlagban 2,897 hol
dat), és 0,632 hold rétet (egy-egy átlagban 1011-1012 négyszögölet) usuált.26

Jobbágyaiktól, zselléreiktől Háromszék falvaiban is a legtarkább módon 
követelték a szolgáltatásokat a határőrök. E szolgáltatások között meghatározó 
szerepet játszott a taksa. Berecken 221 zsellér és 14 subinquilinus 94,2 bécsi 
mérő nagyságú beltelek usuálásáért 2584 rénes forint taksát fizetett, egyéb szol
gáltatással nem is tartoztak.27 Kézdivásárhelyen 73, többnyire kézműves foglal
kozású subinquilinus bérelt a gyalogos és lovas határőröktől, illetve azok 
communitásától lakhatási- és műhelylehetőséget, amiért esztendőnként 322 nap 
gyalogos robottal és 3279 rénes forint taksával tartoztak.28 Taksát fizettek az 
usuált határőri telkek egy részéért Sepsimagyaroson, Nagyborosnyón, 
Esztelneken, Osdolán, Kovásznán is.

A határőrök számos településen nem heti rendszerességgel követelték a ro
botot alárendeltjeiktől, hanem a mezőgazdasági munkák megkívánta periódusok
ra sűrítették a robotoltatást. A szántóvető foglalatosságban élenjáró Háromszé
ken tapasztalható azonban leginkább az is, hogy a határőrök igazodtak a Szé
kelyföldön kialakult robotoltatási hagyományokhoz. Szinte általánosnak mond
ható, hogy a csak beltelket bíró zsellér minősítéssel összeírt szolgálónépek heti 
egy-egy gyalogrobotot teljesítenek határőr gazdáiknak. Ennél többet e székben 
alig néhány határőr-família követelt. Sokan ennél kevesebbel is beérték. Ha fel
tételezzük, hogy igás robotot csak a jobbágyként feltüntetett, tehát szántóföldet 
és rétet is usuáló szolganéptől követeltek gazdáik, akkor Háromszék falvaiban a 
határőröknek egy-egy jobbágy átlagban évenként 47,41 igás robotot teljesített. A 
zsellérek pedig a taksa mellett átlagban 31-32 nap gyalogos robottal tartoztak. A 
gyalogos robotnapok így számított mechnaikus átlagát azonban nagy mértékben 
torzítja, hogy Háromszék határőrei a fundusaikra, belső telkeikre ültetett 
subinquilinusoktól is gyakran megkövetelték a heti vagy időszakos robotot, és 
250-260 között van azon szolgáló háznépek és személyek száma, akik csak tak
sával tartoztak. Ha ezen szempontok figyelembe vételével átlagoljuk az egy-egy 
zsellérre, alzsellérre kirótt gyalogos robotok számát, akkor a határőröket szol
gáló inquilinusok és subinquilinusok egy-egy esztendőben átlagosan 35 nap 
(34,93) gyalogos robottal járultak hozzá gazdáik megélhetésének előteremtésé
hez.

25 FET 5. 152.
26 Lásd a Függelékben.
27 Bereck FÉR 3.190-191.; FET 5. 137-139.
28 FET 5. 140-141., FET 3. 201-202.
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Az átlagok azonban ez esetben is csak a valóság eltakarására alkalmasak. Ezt 
bizonyítja, hogy Bikfalván az egyik lovas katonának egyetlen, „külső örökséggel” is 
bíró jobbágya évenként 52 nap igás robottal, három zsellére pedig 156 gyalog ledol
gozandó nappal tartozott.29 Ennél többet követeltek a határőrök Kisborosnyón szol
gálónépeiktől: „Gyalogkatona Simon András, lovaskatona Simon Elek... és gyalog
katona numerus alatt lévő Küs-famíliának, s más bébíró katonaszemélyeknek 
inquilinussai szolgálnak télbefn] egy napot, nyárban[n] pedig két napot hetenként.” 
Emellett fontak évenként két-három font kendert, s „gyapjút is annyit”.30 
Sepsimagyaroson hat zsellér a szokásos heti egy nap gyalogrobotot teljesítette lovas 
határőr gazdáinak, de ,Jakab Gábor strázsamester illyefalvi Jakab József házában 
lakván,” a lakhatásért -  zsellér minősítést kapott az összeíróktól -  „alku szerént 10 
rénes forintokot esztendeig való házért” fizetett.31 Magyaroson egyébként a határ
őrök és a provincialisták között eléggé elmérgesedett a helyzet, amiről a parasztok 
károsodásaik között tettek említést, mondván: „maleficiumaink nincsenek egyebek
ben, hanem a commune terrénumot a katonaság irtás által magok részekre kívánná 
privatizálni. Sok szántóföldeket csinálnak. Nékünk pedig az irtást meg nem enged
vén, nagyon károsítanak.”32

Az appertinentiát nem usuáló házas zsellérektől Háromszékben heti egy nap 
zsellér-robotot volt szokás követelni. A kialakult szokást követték Aldoboly határ
őrei is zselléreik robotoltatásában, de a szotyori huszárkatona, Farkas György 
colonusai „szolgálattyok aszerint vagyon, hogy a colonusok télben-nyárban adnak 
marhával hetenként egy napot. Vagy ha gyalogszerrel parancsoltatik, hetenként két 
napot. Az inquilinusok pedig télben-nyárban egy-egy napot gyalogszerrel 
praestálnak,” és évenként három-négy fontot fonnak. A vallomáshoz kapcsolódó 
érdekesség, hogy Farkas György szolgálatában a tabellában csak két zsellért és egy 
házatlan zsellért tüntettek fel az összeírok.33

A források mai elemzője nem láthat a korabeli összeírok leikébe, de a tevé
kenységük nyomán keletkezett források majdnem bizonyossá teszik abban, hogy az 
1820-ban működő coscriptorok, ha nem is ellenszenvvel, de némi fenntartással ke
zelték a jobbágy- és zsellértartó határőröket. Valószínűleg az egész katonai rendet. 
Nemcsak abból következtethetünk erre, hogy -  a tiszteket kivéve -  egyetlen esetben 
sem „urazták meg” sem a lovas, sem a gyalogos határőröket, hanem abból is, ami
lyen felületesen rögzítették a paraszti vallomások során a róluk mondottakat. Amíg 
sok esetben az arisztokraták, magnificusok, tekintetes urak egy-egy zsellérének a 
szolgálatát is részletezően rögzítették, a határőrök esetében a figyelmesebb, munká
jukat precízebben végző összeírok is -  néhány esetet kivéve -  megelégedtek a rájuk 
és szolgálónépeikre vonatkozó sablon-szövegek ismétlésével. Annál gondosabban 
és részletezőbben ecsetelték azonban a parasztok határőröktől elszenvedett sérelme
it. Ezt tették Lemhény esetében is, ahol hét lovas- és nyolc gyalogos katonát hét

29 FET 3. 37-38., FET 5. 99.
30 Kisdborosnyó, FET 3. 47-49., FET 5. 101.
31 FET 3. 54.
32 Uo. 56.
33 Szotyor, FET 5. 107., FET 3. 79-80.
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jobbágy, nyolc zsellér és kilenc alzsellér szolgált, s a jobbágyként összeírt háznépek 
usuáltak kevéske szántót és rétet is. Szorgalmukkal, melyre hajlandóságot mutattak, 
gyarapíthatták volna magukat, de a határőr-communitás ebben radikálisan megaka
dályozta őket, falustársaikkal egyetemben. „A Kishavast és Sziros[t], melyek 6 falué 
votak, tudniillik Csomortáné, Almásé, Lemhényé, Nyújtódé, Szászfalué, Sárfalváé 
-  panaszolták a lemhényi provincialisták -, ezen havasainkot a 2-dik Szent György 
regiment -  commodo via facti -  elfoglalván, pereltünk is érette, de erőtlenek vol
tunk, s mindenütt vesztettünk, s még máig benn lévén határunkban, kárunkra s nagy 
praeiudiciumunkra mindenkor valami berszányoknak adgya ki a fenn titulált 2-dik 
Szent György Reiment comendo [!].”34 35 Feltételezhető, hogy a határőr- és a provin
cialista communitás között nemcsak ez volt az egyetlen sérelem.

A conscriptorok olykori felületességére, s a határőröket mellőző közönyére 
jellemző példa Gelence község lakóinak megvallatása. Itt az 56 szolgálónépet tartó 
személyből 11 volt határőr, s mellettük Csorna István kapitány özvegye is parancsolt 
három jobbágynak és három alzsellémek. A 11 lovas-, illetve gyalogos határőr kato
narendhez tartozásáról szóló infonnációt szentiványi Deák Dániel és Horváth Antal 
conscriptorok megspórolták azzal, hogy a faluvallatásnál szóba sem hozták őket, s a 
táblázatban is csak a határőr titulust ragasztották nevük után. A 76 jobbágynak, 44 
zsellérnek és 76 házatlan zsellérnek parancsoló 56 földesúr robot-járandóságáról 
annyit tartottak érdemesnek rögzíteni, hogy mivel a telkek és azok külsőségei nem 
egyforma nagyságúak, az értük adandó szolgáltatások sem egyformák.15 Miközben 
általános formulákkal elintézték az egyes földesuraknak járó robot-, kaláka- és 
egyéb szolgáltatásokat, hosszan ecsetelték a communitás haszonvételeit, és a károk 
között szóvá tették a tolvajlás és a vadak ragadozásai miatt az állatállományban 
rendszeresen esett károkat. Több contractust is csatoltak az investigatióhoz. Ez 
utóbbiak tartalma betekintést enged a határőrök életébe és a provincialistákkal kap
csolatos viszonyuk alakulásába

Az egyik, 1819. március 13-án dátumozott contractus szerint László János 
lovaskatona egy lakótelek megvásárlásának engedélyezéséért folyamodott Gelence 
communitasához. Az özvegy Pál Jánosné házában tartott falugyűlésre magával vitte 
gyalogkatona Kozma János katonabírót, annak hites társait, lovaskatona Pálkó An
talt és gyalogkatona Páll Lőrinc hiteseket. A nemes possessorok részéről jelen volt 
nemes Kádár István úr. A község és a kérelmező között, a katona-communitás bíró
jának és két esküdtjének jelenlétében megkötetetett az egyezség, amely szerint 
László János lovaskatona 10-, azaz Tíz rénes forintért megvásárolhatja a falutól a 
Nyigró Antal háza mögött lévő 19 öl hosszú, egyik végében 18, a másik végében 19 
öl széles puszta sessiót, „örökösön, megmásolhatatlanul”. A vásárlás jogosságáért és 
az új telektulajdonos háborítatlanságáért a falu communitása kezességet vállalt, 
azzal a feltétellel, hogy László János lovaskatona „mindenféle falu servitiumát 
praestálni tartozzék” a telek után.36

34 Lemhény, FET 3. 174-177., FET 5. 132-133.
35 Gelence, FET 3. 216.
36 FET 3. 220.
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Alig telt el a telek vásárlása után egy esztendő, László János huszár az 1819 
márciusában megvásárolt fundust eladta gelencei providus Nyigro Antalnak és fele
ségének, Tamás Anna asszonynak 39 forint 30 krajcárért „örökösön fiúról fiúra, 
maradványról maradványra megmásolhatatlanuF’ ’7 Egy év és három hónap alatt 
László János lovaskatona keresett az üzleten 29 forint 30 krajcárt.

A következő contractus 1801. október 17-én kelt, s jól példázza a határőr kato
nák eladósodásának folyamatát. A Gelencén resideáló Bideskuti Boldizsár határőr és 
testvéröccse, Bideskuti Sámuel, a második székely gyalogregiment föhadnagya 
1793. augusztus 22-én 1850 magyar forintot kértek kölcsön Déva Györgytől, majd 
Bideskuti Sámuel -  akkor még hadnagy -  „a francia háborúba lett indulásával” 
újabb 500 magyar forintot kért tőle kölcsön. A kölcsönök fejében az édesanyjuktól, 
Bideskuti Ferencné Szilvási Ilonától várható örökséget ígérték zálogba. A záloggal 
nem biztosított kölcsönrész után pedig kamatot ígértek. Közben a főhadnaggyá elő
léptetett Bidekuti Sámuel elesett a franciák ellen vívott harcok során. Bideskuti Bol
dizsár újólag megszorulván, 1797. október 9-én újabb 410 forintot kért Déva 
Györgytől, ezúttal is kamatot ígérvén a kölcsönre. Az évek során felhalmozódott 
kamatból azonban csak 86 forintot volt képes törleszteni. 1801-re a törlesztendő tőke 
és annak elmaradt kamatai 2846 forintra rúgtak, amikor is Bideskuti Boldizsár ismét 
kölcsönre szorult. Újólag 700 forintot kért Déva Györgytől, aki ezúttal már csak 
azzal a feltétellel adta a pénzt, ha az eddigi tartozásokat és az újabb kölcsönt az 
édesanyjáról immár egyedül örökös Bideskuti Boldizsárra szállt örökséget zálogként 
magához veheti. így került Déva György birtokába -  zálogjogon -  Bideskuti Boldi
zsár gelencei öröksége, kivévén egy puszta sessiót és a fúrészmalmot, amit 
Bideskuti Boldizsár 1801. október 17-én még megtartott magának. '8 Nincs azonban 
kizárva, hogy ez az anyai juss is rövidesen zálog-sorsra jutott. A Szilvási-örökség 
nemesi juss volt, elzálogosításához nem szükségeltetett a határőr parancsnokság 
engedélye.

Az önmagát felfegyverző, egyenruháját a maga költségén beszerző határőrök
nek mindig szükségük volt a pénzre. Alighanem ez is közrejátszott abban, hogy az 
ilyen-olyan okon és jogon rendelkezésükre álló belső telkeikre szívesen fogadtak 
taksás zselléreket, ahol erre lehetőségük volt. A vásártató, ezért a kézművesek által 
sűrűn lakott Bereck és Kézdivásárhely mezővásárosok azon helyek közé tartoztak, 
ahol átmenetileg vagy hosszabb időre szívesen telepedtek meg kézművesek. Egyéb
ként mindkét település fúndusainak a birtokosai „egészen conscriptus székely kato
nák” voltak, tiszta határőr-communitasuk volt. A városi communitás és a határőrök 
sem szántót, sem rétet nem voltak hajlandók a szolgálónépeknek átengedni. Belső 
telket, üres fundust, vagy a székely örökségből kihasított kisebb telekrészt szívesen 
engedtek át árenda, taksa vagy házbér fejében a városba betelepedni szándékozó 
kézműveseknek, napszámosoknak, zselléreknek. Berecken -  az öt házas zsellérnek 
parancsoló Kalára Józsefen és a két házas zsellértől taksát húzó Páll Györgyön kívül 
-  19 lovas és 96 gyalogos határőrnek 180 házas zsellére volt, akik „a bévett szokás 37 38

37 FET 3. 221.
38 FET 3.222-225.
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szerint való házbér fizetése mellett” laktak házaikban. A város 34 zsellére és 14 
házatlan zsellére is „esztendőnként való bizonyos taxa-fizetés mellett” kapták meg a 
lakhatást. Sem szántójuk, sem rétjük nem volt, ezért nem szolgáltak sem tenyérrel, 
sem igavonó marhával. Szabad alku szerint 5-6-10-20 forint taksát vagy házbért 
fizettek a belső telkeik után, függően attól, hogy a határőröktől bérelték-e házaikat, 
fundusaikat, vagy a város taksásai voltak. A libertinus városlakók (Kalára József, 
Páll György) hét, a lovas katonák 36, a gyalogosok 144, valamint a város 34, össze
sen 221 zsellére és a város 14 alzsellére mindösszesen 2548 rénes forint taksával, 
illetve házbérrel váltotta meg lakhatását és feudális szolgáltatását Berecken. Egy-egy 
zsellér, illetve házatlan zsellér átlagosan 10,84 rénes forinttal rótta le feudális rendi
ségből eredő szolgálatát, amihez társult még a város számára némi „postálkodás”, 
üzenetek, levelek, küldemények hordása, szállítása, hírek hozatala,vitele. A 10,84 
rénes forintnyi átlag mögött azonban az öttől húsz rénes forintig szóródó háznépen- 
kénti teher húzódott meg. Bereck rendiség-korabeli társadalmi struktúrája és 
fogalkozásbeli megoszlása ma még feltáratlan. A lakosság meghatározó részét ké
pezték a szántóvető, állattartó „conscriptus határőrök”, az őket és a várost házbérrel, 
taksával szolgáló zsellérek és alzsellérek, akik saját bevallásuk szerint „mind ló- és 
juhnyájból” éltek. A maga „sorához képest kinek-kinek szabad [volt] négy s öt darab 
marhát legeltetni” Bereck határában, a többit bérelt havasokon, legelőkön tartani, és 
vásárolt vagy részért kaszált szénán teleltetni. Szántóföldet legfeljebb felében, har
madában művelhettek, ami nem volt ismeretlen szokás Székelyföldön. Iparos, ke
reskedő kevés volt közöttük. Vallomásuk szerint „egy szabó, egy asztalos, egy 
csizmadia és hat új parasztkovács” tarkította az archaikus, inkább jogi, mint funkci
onális szempontból városnak titulált település foglalkozási struktúráját.19

„Conscriptus székely katonák” lakták és birtokolták Kézdivásárhely mezőváro
sát is, bár a lakosság társadalmi struktúrája és foglalkozási megoszlása sokkal in
kább megközelítette a rendi városok keltette képzetet és elvárásokat, mint Berecké.39 40 
A megkérdezettek -  közöttük a provinciálisok analfabéta bírája, Bene József és 
esküdttársai -  itt is egyhangúlag vallották, hogy „ezen város egészen conscriptus 
székely katonákból áll,” s „ami kevés szántóföldjeik vagyon, magok bírják”, abból a 
zselléreknek „semmit nem adnak”, ezért közülük kevesen vannak olyanok, „akik 
tenyérrel dolgoz[nak]” úri szolgálatban. A 73 házatlan zsellér közül 
Kézdivásárhelyen 62 szolgált gyalogos székely határőrt, s a „házat csak pénzzel” 
bérelték, „ki 10, ki 20, ki 30-40-60-100, s még 300 forintokot is” fizetve érte. Az itt 
összeírt 73 házatlan zsellér közül néhányan -  a refonnátus eklézsia egy, Szőcs szá
zados kettő, a város négy, és egy-két határőr egy-egy házatlan zsellére összesen 322 
napot szolgált tenyérrel. Ezt a vallomástevők azzal indokolták, hogy „marhát... nem 
tartunk, nem lévén házaink után semmi appertinentiank, melyért hetenként robotát

39 FET 3. 190-192., FET 5. 137-139. Bereckre még Orbán Balázs: A Székelyföldleírása 
III. Fláromszék, 1869. 121-125.; Vofkori László: Székelyföld Útikönyve II. Bp. 1998. 
346-351.; GrófTeleki József: Útijegyzések. Kolozsvár, 1937. 49-51.
40 Orbán Balázs III. 101-107.; Vofkori, Székelyföld Útikönyve II. Bp. 1998. 327-340.; 
Lestyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori Erdélyi Püspökség templomai I. Ko
lozsvár, 1996. 75-77.
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tehetnénk.” A többiek „lakbért”, árendát, házbért fizettek, ami jellegénél fogva sem 
tipikusan feudális szolgáltatási forma. Úrbéres viszony ebből azért is nehezen kere
kedhetett volna, mert a mezővárosban nem volt olyan házatlan zsellér, aki lakhelyét 
utódaira örökithette. Maguk a megkérdezettek vallottak erről a laza, központilag 
vagy hatalmilag szabályozhatatlan kötődésről, amely szerint „igen gyakran 
változtatják] helységeket]”. Vándoriparosok, kézművesek, céhsegédek, napszámo
sok, alkalmai munkások, inasok voltak, akik inkább tartoztak Székelyföld „kóborló 
elemeihez”, vándor kézműveseihez, mint a személyes kötöttség stabilitását is hordo
zó úri-, vagy úrbéres szolgálónéphez. Taksásoknak sem nevezhetők, mert bár szabad 
alku szerint egyezkedtek a házbérről, nem speciálisan robot-szerű vagy robotszol
gáltatást váltottak meg pénzért. Sokkal inkább „lakbért” fizettek. A kor és a székely- 
földi viszonyokhoz képest nem is keveset, összesen 3279 rénes forintot.41 Feltételez
vén, hogy a 322 nap gyalogos robotot teljesítő hat-nyolc házatlan zsellér „lakbérbe” 
minimális összeget vagy semmit sem fizetett, egy-egy háznép „lakbére” átlagban 
50-51 rénes forint volt, de a különböző jogállású és foglalkozású háznépek lakbére 
itt a tíz és 300 forint között szóródott. Tehetősségük és módjuk is ehhez igazodott. 
Megvallásuk szerint ugyanis „többnyire mind mesteremberek” voltak. „Ki suszter, 
ki szabó, ki kalapos, ki üstgyártó, ki asztalos, ki szíjgyártó... Emellett vágynak ezen 
helységben céhok, úgymint csizmadia-, tímár-, szőcs-, szíjgyártó-, fazakas- és 
mészároscéh, melyekben vágynak kiben-kiben 20, kiben 50, kiben 60-70, s még 100 
mesteremberek is. Úgyhogy összesen ezen helységbefn] tanáltatnak 300 mesterem
berek.” A céhmesterek helybeni lakosok voltak, akik privilégiumuk okán sem igen 
gyakran változtattak lakhelyet. Nem úgy a céhlegények, akik rendre vándoroltak, és 
sokszor csak heteket, hónapokat töltöttek egy-egy városban. A mesterek mellett a 
társadalmi rangléta egy újabb színfoltja, a boltosok, tehát helyhez kötött kereskedők 
is jelen voltak Kézdivásárhelyen. „Kereskedőbolt vagyon 10, patika egy, malom 
három” -  vallották a megkérdezettek.42

A kézdivásárhelyi vallomástevők azt nem árulták el, hogy a 300 mesterember
ből hány volt a szabad székely, hány a paraszt-iparos, hány a határőr, a vándoripa
ros. Feltehetően minden rendből, s a Székelyföldön nem honos legkülönbözőbb 
etnikumokból -  görög, örmény, zsidó, szász, román, cigány -  toborzódtak a város 
különböző mesterséget űző kézművesei, iparosai, boltot tartó kereskedői.

Baráton, ahol a határőröknek nem voltak szolgálónépeik, de híres vásárai vol
tak, amelyek vonzották a kézműveseket, a vallomástevők név, és a székelyföldi 
rendekhez tartozás szerint is felsorolták a boltosokat és mestereiket. A boltosok 
1820-ban: Császár Dávid, Gáspár Antal, Axdbi [!] János, Hidegházi Károly. Nevük 
alapján egyikük kivételével akárha szabad székelyek is lehettek. A szabók között 
megkülönböztették a lovas- és gyalogos katonákat. A „székel huszárok” közül szabó 
mesterséggel kereste háznépe kenyerét Danis Joseff, Danis Ferentz, Danis Antal, 
Dánis István. A székely gyalogkatonák fogékonyabbak voltak a mesterség elsajátítá
sára, mint a lovasok. A lovaskatonák közül ugyanis a szabó mesterséget űző Danis- 
famílián kívül más nem folytatott mesterséget. A gyalogkatonák között találunk

41 FET 3. 201-202., FET 5. 140-141.
42 FET 3.201.
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szabókat -  Kováts Ferentz, Simon László -, szűcsöket -  Rátz Joseff, Cserei Antal, 
Веке Antal, Bodosi Joseff, György Antal - , csizmadiákat -  Ágoston Illyés, Károly 
Antal, Веке Mosi, Benkö Soma, Magyari Josi, Kászoni Antal, Magyari Antal, Kár
oly János, Magyari Lajos, Varga Antal -, lakatost -  Kászoni Mihály -, kőműveseket 
-  Kotsár Ferentz, Kotsár Mihály - , ablakosokat (üvegesek) -  Bantsilla János, 
Ferentz és József. A provincialisták között szűcsök -  Веке Ferentz, Szakáts Joseff, 
Nagy Ferentz, Веке Samu, Lőrintz Josi, Benkö Samu, Bakos Jantsi, Román János -, 
lakatos -  Tako Imre -, kovácsok -  Balog Dani, Storno Ráduj, Kalai László -, faze
kasok -  Kászoni Ambrus, Веке Lajos, Cserei Ferentz, Bébik Samu -, kőműves -  
Sipos Mihály -, és festő -  Muntyán Miklós volt. Az említett mesterségek mellett 
Baróton is, mint Székelyföldön általában, az asszonyok, felnőtt lányok „minden 
háznál” fontak, szőttek, a saját és a családtagok ruháit ők készítették el. A fonással 
pénzt is kerestek. A megvásárolt gyajút, lenszöszt megfonva, kétszeres áron vették 
tőlük vissza a brassói kereskedők. Számos szabad székely-, jobbágy- és zsellérház
tartás ebből a keresményből fizette az adóját.43

43 FET 3.281-284.
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Péter Takács

The servant population o f the border guards 
in the Székelyföld region in 1820

With the Székely border guard regiments raised in the years 1762-64 by Em
press Maria Theresia -  in a territory otherwise being a separate entity -  a new 
social layer of a specific military estate was shaped, and the social and geo
graphical unity of the Székelyföld got broken. In the military villages where the 
Székely guards took an oath to the Empress, depending from microregional 
natural geographic conditions -  a new wavw of infeudalization was to begin. 
Amongst the guards soldiers some for prestige reasons, some being under the 
necessity of doing so, engaged feudal servant population on to their Székely 
inheritance. These servant peoples lived in semi-feudal bondage. They were 
obliged to pay a tax (named taksa In Hungarian) and do forced-labour (corvée) 
in return for the usage of the possessions (bona) given over to them. As opposed 
to the feudal services, the border guards refused that the bona given over for 
services be qualified as of seigneurial character by the administration.
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Határőrök szolgálónépei 1820-ban

Udvarhelyszék

Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal- hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellem ző

1. Bardóc 1 - 1 0,125 - - 12 4 Rft taxa
1 1 1 0,125 - - 3 juhsajt

2. Bibarcfalva 4 - 4 - 0,5 - - 124
3. Erdő füle 1 1 0,375 - - - 52

3 1 1 0,125 0,125 - - - 10 Rft taxa
1 0,375 - - - 12

4. Kisbacon - 3 - 3 1 0,375 - - - 156
5. MHennány Az itt élő határőr-katonáknak nincs szolgálónépük.
6. Olasztelek - 2 - 2 - 0,25 - - - 56
7. Száldobos 1 - 1 - 0,125 - - - 28

2 2 - 0,25 - - - 56
8. Vargyas 11 - 18 - 7,5 - - - 499

11 - 11 - 3 - - - 244 3 Rft taxa
9. Telegdibacon - 4 - 4 - 0,5 - - - 208

Összesen: 14 30 1 49 3 13,625 0,125 - - 1447 17 R ft +  3 sajt
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Háromszék
Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb

települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellemző
1. Bikfalva 10 1 - - 1,4 4,5 1,5 52 -

- - - 20 - 19,6 - - - 1040
- 10 - 20 - 17,2 - - - 1040

2. Doborló 2 - - 3 - 14 - - - 156
- 4 - 4 - 20,4 - - - 208

3. Egerpatak 3 - - 5 - 2,625 - - - 260
- 3 - 3 2 1,25 - - - 156

4. Feldoboly 4 - - 5 1 3,5 - - - 260
- 4 - 7 2 3,25 - - - 364

5. Kisborosnyó - 5 - 8 - 2,75 - - - 624 Fonnak 32 fontot.
6. Kökös 8 - - 8 - 4,55 - - - 416 Kendermunka.

- 4 - 6 - 3 - - - 312 Kendermunka.
7. Lisznyó 8 - - 15 - 7 - - - 780 Kendermunka.

- 9 - 15 - 6,4 - - - 780 Kendermunka.
8. Sep.Magyaros 4 - - 7 - 4,775 - - 312 + 10 rft árenda
9. NaBorosnyó 3 - - .2 2 0,5 - - - 130

- 2 - 4 - 2,75 - - - 156 24 Rft. árenda
10. Szacsva 1 - - 2 - 3 - - - 104

- 5 - 5 1 4,75 - - - 260
11. Aldoboly - - 2 - 5 - 4,75 - - - 338

- 4 - - 6 - 2,75 - - - 312
12. lllyefalva - 3 - - 4 - 0,875 - - - 274
13. Killy én 1 - - 1 - 0,5 - - - 52

- 5 - 6 - 4,5 - - - 312
14. Szentkirály 4 - - 5 - 0,25 - - - 260

2 1 4 2 3,75 1 - 52 208
15. Szotyor 1 - - 2 1 1 - - - 104 Fonnak 6-8 fontot.
16. Árkos - 2 - - 2 - - - ? ?

78



Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellem ző

17. Káinok 3 - 5 - 2,25 - - - 260 Fonnak 20 fontot.
- 4 - 4 - 1,75 - - - 208 Fonnak 16 fontot.

18. Kőröspatak Az itt élő határé r katonáknak nincs szolgálónépük.
19. Szemerja 4 - - - 5 - - - - ? Nincs adat.

- 8 - - 12 - - - - ? Nincs adat.
20. Sepsi- 5 - - - 7 - - - - ? Taxások, de nincs

szentgyörgy - 13 - 4 9 5,25 - - - ? adat a taksájukról.
21. Angyalos 5 - 1 3 1 1 3 - 52 156

- 1 - 1 - 0,25 - - - 52
22. Besenyő 1 - - - 1 - - - - ? Nincs adat.

- 1 - - 1 - - - - ? Nincs adat.
23. Sepsibodok 4 - - 4 - 2,4 - - - 208 Fonás, szövés 48 font,

- 8 - 8 - 3,6 - - - 416 150 sing.
24. Bodzafordulása A községnek nem volt határőr lakosa, ugyanis a határőrség megszervezése után alakult.
25. Eresztvény A községben élő határőröknek nincs szolgálónépük.
26. Gidófalva 2 - - 2 - 0,25 - - - 520 Fonniuk is kell 2-3

- 10 - 8 5 4,5 - - - fontot!
27. Étfalva 3 - - 7 1 7,25 - - - 364 A zsellérek szol-

- 6 - 3 3 2 - - - 156 gálata ismeretlen.
28. Komolló Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
29. Laborfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
30. Málnás 3 - - 5 1 1,4 - - - 260 Fonnak 50 fontot.

- 1 - 1 - 0,2 - - - 52 Fon 10 fontot.
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Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. ni. kh. kh. igás kézi jellemző

31. Martonos 3 - 4 1 4,25 - - 208 A házatlan zsellé-
- 2 - - 2 - - - - ? rekre nincs adat.

32. Oltszem Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
33. Réty Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
34. Szentivány Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
35. Tálpataka Nincs adatunk róla, hogy Tálpatakán határőrök éltek volna.
36. Uzon 3 - - 3 - 0,6 - - - 156

- 4 - 4 1 1,8 - - - 208
37. Zalán ~ r - - 2 - 1,2 - - - 104 Fonnak 8, ill. 16,

- 4 - 4 - 1,2 - - - 208 összese 24 fontot.
38. Zoltán 1 - - 1 - 0,2 - - - 52
39. Albis 1 - - 2 1 1,5 - - - 104

- 6 2 - 4 2 6 0,375 208
40. Alsócsemáton 11 - - - 17 - - - - ? Barabás Antal két

- 13 - - 17 - - - - ? extraneusa 6 hold
6 szántót usuál.

41. Dálnok 9 - 1 - 16 0,5 3,5 1 52 ? Az alzsel lérek
- 2 - - 2 - - - - ? szolgálatára nincs adat.

42. 6 - 3 5 2,25 - - - 156 12 font fonás.
Felsőcsemáton - 7 1 6 1 - - - 52 4 font fonás.
43. Futásfalva 9 - 3 13 4,375 8,5 1 156 676 64 font fonás.

- 1 - 1 0,125 - - - 52 4 font fonás.
44. Ikafalva 6 - 5 - 1,625 - - - 260 Dienes Mózesnek egy

- 2 2 1 0,5 - - - 104 extraneus szolgál.
0,625 - ?
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Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellem ző

45. Maksa 1 - 2 - - - - ? Nincs adat.
- 3 - - 3 - - - - ? Nincs adat.

46. Alsótorja 6 - 3 - 6 5,25 8,625 0,25 156 ? Fonnak.
- 4 2 4 4 2,5 3,5 - 104 ? Fonnak.

47. Bélefalva 1 - 2 - - 2 3,75 - 104 -

48. Csomortán Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
49. Esztelnek - 7 - 6 3 3,775 - - - 312 Taksát is adnak.
50. Felsötoija - 2 - 1 - 0,25 - - - 52 Egy extraneus

0,375 - ? katonát szolgál.
51. Kurtapatak 1 - - 1 - 1,375 - - - 52

- 1 - 1 - 0,4 - - - 52
52. Pólyán 9 - - 19 - 6,1 5,125 2 ? ? A katonák szolgálói

- 8 - 11 - 3,6 - - - ? taksások.
53. Szentlélek Bárczi Antal kapitányon kívül határomé < nincs szolgálónépe.
54. Kézdialmás 2 - 2 - - 3 0,375 - A katonák szolgálói taksások. Nincs

- 2 - 2 - 1,4 - - pontos adat.
55. Lemhény 7 - 6 4 6 7 8,125 1,5 312 832

- 8 1 4 3 3 3 0,75 52 312
56. Kézdimartonos 5 - 1 6 7 6 - 1,25 A szolgálók taksát

- 11 - 10 1 5,2 - - fizetnek.
57. K-Nyújtód 8 3 1 3 8,5 4 156

9 9,125 936
58. Oroszfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
59. Osdola 3 - 2 2 - 1,5 2 0,25 12 Rft. taksát fizetnek.

0,25
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Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal- hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellemző

60. Szászfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
61. Szentkatolna - - 8 - 13 1 8 - - - 416
62. Bereck 19 - - 36 - 14,6 - - - - Postálkodnak a

- 95 - 144 - 45,2 - - - - városnak és 2548 Rft 
taksát fizetnek.

63. Bita Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
64. Hotolyka - - 4 - - 5 - - - - 208
65. KVásárhely - 40 - - 62 - - - - - Taksát fizetnek.
66. Lécfalva 1 - - 1 - 0,5 - - - 52

- 2 - 2 - 2 - - - 104
67. Márkosfalva 3 - - 5 - 1,125 - - - 260

- 1 - 1 - 0,125 - - - 52
68. Martonfalva - - 7 1 7 - 5 2,5 - 52 364
69. Mátisfava 1 - - 1 - 0,125 - - - -

70. Várhegy E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
71. Gelence - - 11 1 7 10 12,25 14,875 6,25 A legkülönbféle módon szolgálnak
72. Haraly Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
73. Hilib Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
74. Imecsfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
75. Ko vászna 1 - - - 1 2,5 3,5 0,5 - - Taksát fizetnek.

- 10 - - 13 - - - - -

76. Páva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
77. Petőfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
78. Tamásfalva - 1 - - 1 - - - - -

79. Zabola Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
80. Barátos 2 - 1 - 1 1 1,25 0,5 - ?

- 14 - 18 - - - - ?
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Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemzőlov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. igás kézi

81. Cófalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
82. Kőrös Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
83. Páké Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
84. Papolc Divéky Antal generális, Kiss Mihály kapitány. Katonai funduson él 21 házatlan zsellér.
85. Szörcse Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
86. Telek 1

1 -
1

1
0,25

- - -
52 Csia Sámuel egy 

jobbágya gyalog katona, 
usuál 3,25 hold rétet.

87. Zágon Divéky Antal generális. Katonai íunduson ül 23 házatlan zsellér.
88. Bárót Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
89. Bodos Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
90. Bölön Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
91. Középajta Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
92. Корее Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
93. Miklósvára Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
94. Nagyajta Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
95. Sepsibacon Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
96. Szárazajta Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
97. Zalánpataka Zalánban igen, de Zalánpatakán nincs nyoma határőröknek.

Összesen: 193 366 40 34 570 281 353,45 98,5 21,5 1612 18162 + 2594 Rft. taksa
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Csík-, Gyegyó- és Kászonszék

Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemzőlov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. igás kézi

1. Csíkkarcfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
2. Csíkmadaras 1 - 1 1 2 1,5
3. CsMádéfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
4. Csíkrákos Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
5. CsStDomokos Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
6. CsStMiklós 1 - - 1 0,4
7. CsStTamás Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
8. Tapioca Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
9. Várdotfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
10. Vacsárcsi Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
11. GyAlfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
12. Csomafalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
13. Ditró Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
14. Killyénfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
15. Maroslaka Bajkó Ferenc kapitány
16. GyRemet Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
17. Szárhegy 6 2 3 - 4,5 3,25 1 4 О о -pb

18. GyStMiklós Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
19. Tekerőpatak Zillich János kapitány
20. GyÚjfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
21. Várhegy E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
22. Vasláb E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
23. Bánkfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
24. Borsova Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
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Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemző

25. Csatószeg 1 - 1 0,25 0,5 1 14 52
26. Csekefalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
27. Csíkcsicsó Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
28. Csobotfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
29. Csomortán Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
30. CsDánfalva Beczmond hadnagy.
31. Göröcsfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
32. CsJenőfalva 1 - 1 - - - - Egy juhhaszna.
33. CsStMihály Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
34. Szépvíz Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
35. Kozmás Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
36. Lázárfalva E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
37. MÚjfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
38. CsMindszent Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
39. CsStGyörgy Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
40. Szentimre Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
41. Szentkirály 3 - - - 5 - 3 - “ -

70
5 rénes ft taksa

42. Szentlélek 1 - - 2 - - 2 5 2 52
52

43. Szentsimon Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
44. Tusnád Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
45. Csíkdelne Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
46. Csíkverebes E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
47. Zsögöt Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
48. Kászonaltíz Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
49. Kászonfeltíz 4 - 9 3 2,25 - - 30 11 barom túró
50. Kászonimpér Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
51. Jakabfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
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Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemző

52. Kújfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgál ónépük.
53. Pálfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
54. CsStMárton Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.

Összesen: 11 - 7 6 18 4 13,4 10,75 8,5 196 336 5 rft. + egyebek

Aranyosszék

Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemzőlov. gyah hőr. job. zsel. alzs. igás kézi

1. Bágyon 11 - 4 11 3,5 - - 249 10 rft. + őrködés
2. Csákó Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
3. Dombró 4 - 4 - 2 - - - 10 alkalomszerűen
4. Hidas 1 2 0,375 1 rft. taksa

A határőrök 11 telket 
usuáltak.

5. Mohács Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
6. Önnényes Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.

Összesen: 16 10 11 5,875 - - - 259 11 rft + egyebek
Szék
szol

elyföld
gálóné

i határőrök összes 
pei és szolgálataik

Udvarhelyszék 14 30 - 1 49 3 13,625 0,125 - - 1447 17 rft.
Háromszék 193 366 40 34 570 281 353,45 98,5 21,5 1612 18162 2594 rft.
Csík-,Gyergyó. 11 - 7 6 18 4 13,4 10,75 8,5 196 336 5 rtf.
Aranyosszék - - 16 - 10 11 5,875 - - - 259 11 rft.

Mindösszesen 218 396 63 41 647 299 386,35 109,375 30 1808 20204 2627 rft. + egyebek
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