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Kocsis Lajos

A csíki határőrvagyon visszaadása

A székely határőrség fennállása (1764-1851) során az osztrák hadvezetés igye
kezett minden elérhető helyi erőforrást hasznosítani a birodalom számára nél
külözhetetlen, zsoldospótló katonaság gyarapodása és fejlesztése érdekében. Bár 
csak részsikereket hozott, ezt a célt legeredményesebben a revendikált havasok
nak a határőrség igényeinek való alávetése szolgálta. Ezeket a moldvaiak által a 
XVII. század második felétől a Székelyföld keleti részén fokozatosan elfoglalt 
területeket, az 1769. augusztusi osztrák-török határkiigazítás során visszacsatol
ták,1 de a korábbi tulajdonviszonyok helyreállítására a nagyobb települések és 
erősebb nemesi családok meg növekedett igényei miatt nem került sor. Ez első
sorban a katonáskodó székelység érdekeit sértette, akik panasszal is éltek a pa
rancsnokságnál. A határőrök jogainak megcsorbítása kiváló alkalom volt a csá
szár számára, hogy a nem kincstári tulajdont képező birtokot katonai célok szol
gálatába állítsa: II. József 1783-ban kizárólag a „határőr-katonaság használatára 
és javára” bocsátotta ezeket. A korabeli dokumentumokban a „császári sasok 
által revendikáltatott terénumoknak” nevezett havas részeket a parancsnokság a 
századok között felosztva maga értékesítette és a bevételekből létesített ruházati 
pénzalapból különböző formában és eltérő arányban járult hozzá a székelység 
katonai kiadásaihoz. Emellett a székely huszárezrednek volt egy a saját vagyo
nából létrehozott lóbeszerzési pénzalapja is. A rendszabály 70§. szerint minden 
szolgálatra alkalmas férfi hiánya, vagy a ló elpusztulása miatt katonamentes 
család minden évben annyit fizetett be ebbe a pénzalapba amennyit lótartásra 
elköltött volna; Az így gyűjtött pénzből történt a ló vétel, ha a család szolgálat
képessé vált. Mivel az 1848-1849-es szabadságharcban a határőrök magatartását 
esküszegésnek tekintette, Bécs elkobozta a székely határőrezredek összes ingó 
és ingatlan vagyonát, amelyet az általuk okozott károk megtérítésére akart fel
használni.

1 Ignaz Lenk ezredes adatai szerint Csíkszékhez több mint 13 négyszögöl mérföld, Há
romszékhez, pedig közel 3 négyszögöl mérföld került vissza. Ignaz Lenk. Siebenbürgens 
geographisch, topographisch, statistisch, hidrographisches Lexikon. Wien, 1839. 366- 
367.
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A csíki határőri vagyon visszaszerzésére irányuló első lépések

A szabadságharc leverését követően a csíki székelységnek nem állt módjában 
meggátolni a határőrvagyon önkényuralmi eszközökkel történő elkobzását, de 
elvesztésével nem tudott megbékélni és viszonylag hamar kísérletet tett annak 
visszaszerzésére. A kibontakozó abszolutizmus körülményei között ennek érde
kében benyújtott kérelmek, (különösen Negyedfélmegye falvai folyamodtak a 
már 1813-ban megállapított jogigényük elismeréséért) azonban inkább a csíkiak 
elszántságát, mint a visszaadás reális feltételeinek meglétét tükrözték.

Az első egységes és határozott fellépésre, az oktatás színvonalának emelé
sén fáradozó erdélyi püspök, későbbi kalocsai érsek, Haynald Lajos ösztönzésére 
került sor, aki a csíksomlyói gimnázium kiegészítésének, egy tanitóképző illetve 
egy ezzel összefüggő elemi iskola felállításának anyagi forrásait biztosító ön
kéntes adakozásokat a lóbeszerzési és ruházati alapból kívánta gyarapítani. Az 
alcsíki espereshez, Csató Józsefhez 1857. szeptember 20-án küldött püspöki 
leirat értelmében, a „csík-kozmási és szeredai járások keblében lakó összes szé
kely nép” folyamodványt intézett a császárhoz, amelyben meggyőződését fejezte 
ki, hogy a határőrség megszüntetése után a revendikált havasok jövedelmét leg
hasznosabb iskolai célokra fordítani és a Csíksomlyón „felállítani tervezet tan
intézetek életbeléptetésére legkegyelmesebben átadatni” kérte.2 A lényegét ille
tően megegyezett ezzel a lóbeszerzési pénzalap visszabocsátásáért beadott külön 
kérvény is, de a kérvények a gondos előkészítés és alázatos megfogalmazás elle
nére sem hozták meg a várt sikert. Az abszolutista hatalom ugyanis nem kívánt 
egyezkedni, és egyelőre minden hasonló kísérletet elutasított.

Az önkényuralom megrendülése új reményeket ébresztett a vagyon vissza
szerzésére törekvő csíkiakban. Bár a kérdés végleges megoldására Bécs most 
sem szentelt különösebb figyelmet, mégis voltak olyan jelek, amelyek bizako
dásra adtak okot. Mivel az uralkodó által 1861 augusztusában, eredetileg a ro
mán határőrezredek vagyoni viszonyainak rendezésére kiküldött „közvetlen 
bizottmány” a székely határőrezredekre is kiterjesztette működését, a revendikált 
havasok ügye is elmozdult a holtpontról. A bizottság 1863. december 31.-i hatá
rozatának értelmében minden olyan településnek, amely esetében 1813-ban már 
döntés született, átadták az akkor megítélt területet, így Negyedfélmegye tényle
gesen birtokába vehette Borda havasát.3 A megsokasodó kérvények többsége 
(Csíkszék az összes havasra, Csíkszentgyörgy és Bánkfalva községek Solyomtár 
és Keresztes, Kászon fiúszék falvai pedig Baska havas részekre jelentették be 
tulajdonigényüket) ezután is a minisztériumi papírkosárnak készült, de jelentős 
előrelépésként értékelhetjük, hogy Csíkszentmárton és Csekefalva folyamodvá
nya kedvező elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően Tölgyessark, Magyaros

2 Bandi Vazul: A csíksomlyói róm. kath. fögimnasium története. In: A csíksomlyói róm. 
kath. fögimnasium értesítője az 1895-96. tanévről. Csíkszereda, 1896. 426-430.
3 Háromszéken a revendikált havasok ügye ekkor teljes mértékben rendeződött, hiszen 
azok kivétel nélkül visszakerültek a régi birtokosok tulajdonába
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és Kissaj havasrészek visszakerültek a két alcsíki falu tulajdonába. A revendikált 
havasok nagy részét azonban továbbra is az állam kezelte és eredetükre, vala
mint természetükre nézve a „fiscus allódiumának”, azaz kincstári földnek tekin
tették. Ellenben a lóbeszerzési pénzalapról, amelynek visszaadásáért a főkor
mányszék 1861-ben a császárhoz fordult, a pénzügyminisztérium elismerte, 
hogy a huszárcsaládok tulajdona és kész volt minden betétét hitelesen igazoló 
félnek részesedését kifizetni. Az igények bejelentésére és igazolására a főkor
mányszék (Gubemium) egyéves határidőt tűzött ki, de már az előmunkálatok 
kezdetén világossá vált, hogy az egyéni igazságos kiosztás komoly nehézségek
be ütközik. (Nagy Elek volt határőrségi tiszt például a Kolozsvári Közlöny 1866. 
105-111. számaiban leközölte azoknak a volt huszárcsaládoknak a neveit, akik
nek az alapban 1848-ban „tulajdon pénzek” maradtak, de sokan közülük egyál
talán nem tudtak betéti összegeikről okmányt bemutatni.4). Nem véletlen, hogy a 
terv végrehajtásának már kezdettől fogva számos ellenzője volt és a lóbeszerzési 
pénzalapot ebben a formában nem is adták vissza.

A kiegyezést követően a csíkszékiek körében megerősödtek a határőri va
gyon visszaszerzésére irányuló törekvések. Annak ellenére, hogy azok a falvak, 
amelyek igényüket néhány havasrészre már korábban bejelentették, kitartottak 
követeléseik mellett és a huszárcsaládok is ragaszkodtak a tulajdonuknak elis
mert lóbeszerzési pénzalaphoz, a többség a teljes vagyon „nemzeti közcélra” 
fordítását vélte a legelőnyösebbnek. Az 1850-es évektől már körvonalazódó 
álláspont népszerűsége azzal magyarázható, hogy a vagyon egyben tartása nem
csak az oktatás fejlesztéséhez járulhatna hozzá, hanem a revendikált havasok, 
mint az „egész Székelyföld területén a legpraktikusabb erdőrendszernek” keze
lése több csíki számára munkát és keresetet biztosíthatna.5 A visszaszerzés elő
mozdítására tett erőfeszítések határozottságára jellemző, hogy a székelyföldi 
országgyűlési képviselők az általános megoldásra váró erdélyi problémák (me
zőgazdaság korszerűsítése, vasúthálózat kiépítése, kivándorlás megakadályozá
sa, stb.) mellett napirenden tartották a revendikált havasok ügyét is. A képvise
lőház 1868. június 24.-i ülésén például Antalfy Károly gyergyószentmiklósi 
képviselő kifogásolta, hogy ezek a „székely nemzet kétségbevonhatatlan tulaj
donát” képező területek máig is az állam kezében vannak.6 Bár felterjesztésében 
a főkormányszék is bizonyította a kérelmek jogosságát, a dualizmus első évében 
érdemi változás nem történt.

A kérdés végleges, megnyugtató rendezésének fontosságára végül is Berde 
Mózsa7 és Gecző János8, belügyminiszteri illetve igazságügy miniszteri osztály

4 Kolozsvári Közlöny, 1868. február 27.
5 Veszély, Imets és Kovács utazása Moldva -  Oláhországban 1868. Tusnádi Imets Fülöp 
Jákó Gym. igazgató -  tanár úti -  naplója 1868. Marosvásárhely, 1870. 187.
6 Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 
VIII.kötet. Szerk: Greguss Ágost. Budapest, 1868. 150.
7 Laborfalvi Berde Mózsa (1815 -  1893) a Székelyföld egyik jeles közéleti-politikai 
személyisége volt. Jogi tanulmányai elvégzése után 1841-ben ügyvédi irodát nyitott 
Kolozsváron, ám a forradalom kirobbanását követően hazatért Háromszékre és 1848-ban
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tanácsosok hívták fel a kormány figyelmét, akik a naszódi volt II. román határ
őrezred birtokrendezése ügyében kiküldött bizottság tagjai voltak. Munkájuk 
során a székelyföldi határőrezredek vagyoni viszonyait is tüzetes tanulmány 
tárgyává tették; helyzetüket megkönnyítette, hogy az erdélyi határőrséggel kap
csolatos intézkedéseket többnyire ugyanazok a dokumentumok tartalmazták. A 
több éve függőben lévő kérelmek el nem intézésére Jelenleg többé ürügy sem 
található” véleményüket részletesen kifejtették. A vagyon visszaadásával kap
csolatos javaslataikat a testület ülésein (1868. szeptember 4.-16.) felvett jegyző
könyvben -  amely röviden ismertette a székely határőrezredek felállításának 
körülményeit, valamint a revendikált havasok, ruházati pénztár és a lóbeszerzési 
pénzalap történetét is -  terjesztették elő.8 9 Mivel a kérvényező felek által már

Sepsiszentgyörgyön képviselővé választották. A szabadságharcban játszott szerepe (há
romszéki ellenállás szervezése, erdélyi kormánybiztos) miatt 1852-ben kötél általi halál
ra, majd kegyelemből 4 éves várfogságra ítélték. Szabadulása után több erdélyi főúri 
család jószágigazgatója volt, de az alkotmányos időszaktól figyelme ismét a politika felé 
irányult: a Deák-párt lelkes híveként 1866 és 1872 között Sepsi-miklósvárszék ország- 
gyűlési képviselője volt. Mandátuma ideje alatt a székelység érdekeit nem nagyhangú 
szónoklatokkal, (a képviselőházban csupán egyszer szólalt fel nyilvánosan, amikor az 
unitárius egyház államsegélye iránti kérelmét benyújtotta) hanem folyamatos és lelkiis
meretes munkával szolgálta. Különösen belügyminiszteri osztálytanácsosként (1867- 
1871), amikor az erdélyi kérdések előadója lett, sikerült jelentős kérdéseket (pl. a szé
kely határőrvagyon visszaadása) rendeznie. Hivatalos teendőm kívül már ekkor tevéke
nyen részt vett az egyházi életben. Végrendeletében önmegtagadó takarékossággal (kis 
túlzással zsugorisággal) összegyűjtött jelentős vagyonát az unitárius egyházra hagyta, 
amelynek felhasználásával épült fel a kolozsvári Unitárius Kollégium (1901) és a 
székelykeresztúri gimnázium (1914) új épülete. Utóbbi tettéért az „unitárius jótevők 
fejedelmének” nevezték.
8 Mivel nevét nem őrzi széles értelemben vett történeti emlékezet, Gecző János (1829 - 
1891) kevésbé ismert személyiség. Már egészen fiatalon részt vett az 1848-1849-es 
forradalomban, majd a jogi fakultás elvégzése után szülővárosában, Csíkszeredában 
nyitott ügyvédi irodát. A kiegyezést megelőző években a politikai és társadalmi élet 
egyik legaktívabb résztvevője, így érthető, hogy 1866-ban a város országgyűlési képvi
selőjévé választották. Képviselőként nemcsak Székelyföld sajátos problémáira irányí
totta rá a közvélemény figyelmét, de az igazságügyi minisztériumban betöltött állásának 
(előbb titkár, majd 1868. február 15.-től osztálytanácsos) köszönhetően megoldásukban 
is komoly szerepet vállalt (bíróságok újjászervezése, telepítvényekről szóló törvény 
módosítása, a határőri vagyon visszaszerzése, stb.). Törekvéseiről a székelység sorsának 
jobbra fordításáért elismeréssel szóltak kortársai: „Gecző m. tanácsos egy olyan munkás 
tagja a parlamentnek, kire mindenkor büszke lehet a város, s ki iránt nagy hálával tarto
zik...” -  méltatták tevékenységét a Kolozsvári Közlöny hasábjain. Mandátuma lejárta 
után a marosvásárhelyi ítélőtáblánál az ügyvédi és bírói vizsgálóbizottságnak az elnöke, 
majd a budapesti tábla tanácselnöke volt.
9A csíkmegyei volt székely határőrezredeket alkotott községek székely lakosságának 
tulajdonát képező „ruházati alap”-hoz, röviden Magánjavak -  hoz jogosult csíki székely 
családok panasza a Népek Szövetségéhez. Az igazgatótanács felkérése folytán szerkesz
tette: Dr. Gaál Endre igazgató. Csíkszereda, 1923. C. melléklet
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birtokolt területek kiadásának jogosultságát „túlhaladott kérdésnek” tekintve 
nem vizsgálták, ez csak a kincstár kezelése alatt álló ingó és ingatlan javakra 
vonatkozott, amelyekkel egyenként, aprólékosan foglalkoztak. A havasokra 
vonatkozóan nem tartották megalapozottnak Kászon fiúszék településeinek, 
valamint Csíkszentgyörgy és Bánkfalva folyamodványait, mert ezek a községek 
nem jelentették be igényeiket az 1785-ben kitűzött határidőig, így önként le
mondtak annak közigazgatási úton való érvényesítéséről, ugyanakkor követelé
seik akkora már kétszeresen is elévültek. Mivel nem találták bizonyítottnak azt 
sem, hogy a kászoni falvak Baska havasát szerződéses formában a határőrség 
fennállásának idejére a közös pénztár részére átadták, ezeket az igényeket az 
érvényben lévő törvények értelmében „elutasítandóknak” véleményezték. A 
megvizsgált dokumentumok alapján a bizottság az 1851-ben elkobzott és még 
állami kezelésben lévő havasokat Csíkszék közönségének javasolta visszaadni, 
nyomós érveket sorakoztatva fel emellett. Ilyen volt a havasoknak a határkiiga
zítás előtt is a Székelyföldhöz való tartozása, a kincstár jogosultságának tör
vényellenessége és az ezredet alkotott Csíkszék általi majdnem egy századig 
tartó folyamatos és békés birtoklása. A revendikált havasoknak ebben a formá
ban való visszaadását azért is tartották lehetségesnek és kellően megalapozott
nak, mert a hasonló eredetű naszódvidéki területeket a császár még 1851-ben a 
feloszlatott második román határőrezredet alkotott községek birtokában hagyta. 
„Ugyanazon legfelsőbb kegyelmet, melyet Ő Felsége a naszódvidékiekkel érez
tetett -  hangsúlyozta a jegyzőkönyv -  sem jog, sem méltányosság nem taná
csolja megtagadni a Csikszékiektől még azon esetre is, ha ezen havas birtokhoz 
a kincstár jogosultsága minden kétségen felül állana.”

A székely határőrezredek ruházati pénzalapját a családok vagyonából fede
zett és ruházatra nem fordított összegek takarékpénztárának tekintették, amely 
járulékként a havasok tulajdonosát illeti meg, annál is inkább, mert a Császár az 
első és második orláti valamint naszódi román határőrezredek hasonló pénz
alapjait még 1851-ben iskolai célokra a nevezett vidékeknek adományozta. En
nek megfelelően az első székely gyalogezred ruházati pénzalapját és a huszárez
red ruházati pénzalapjából a csík-, gyergyó- és kászonszéki huszárcsaládoknak 
járó részt Csíkszék közönségének, míg a második székely gyalogezred ruházati 
pénzalapját és a huszárezred ruházati pénzalapja többi részét Háromszék közön
ségének javasolták visszaadni. Nem tudták viszont egyáltalán megállapítani, 
hogy a szabadságharc idején történtek-e a pénztári készletekkel visszaélések, 
vagy, hogy megvan-e az elkobzott összeg.

Míg a revendikált havasok és ruházati alap esetében úgy foglalkoztak a 
visszaadás kérdésével, hogy arra vonatkozóan hivatalos vagy általánosan elfoga
dott álláspont még nem volt, addig a lóbeszerzési alap kiosztásáról már döntés 
született. A bizottság azonban nem értett egyet azzal, hogy a pénzalapot, a beté
teiket igazoló huszárcsaládoknak fizessék vissza hanem azt az ezredet alkotott 
összes huszárcsalád „egyenlő jogosultságú közös vagyonának” tekintette. Tudva, 
hogy ez nézet nem élvezi a kormány feltétlen támogatását, meggyőző érvekkel 
támasztották alá. Elsősorban azért tartották jogtalannak a javasolt felosztást,
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mert így kétszeresen jutalmazták volna meg azokat, akik nem teljesítettek kato
nai szolgálatot és a pénztárba befizetett lótartási összeget is beruházásként visz- 
szakapták volna, míg a ténylegesen katonáskodókat -  akik ugyanannyit fordí
tottak lótartásra, mint amennyit a katonamentesek tettek a pénztárba -  kizárták 
volna a saját szolgálatuk által megkímélt takarékösszegből. Az egyéni kiosztás 
lehetőségét különben is elvetették, mert az gyakorlatilag nem is volt kivitelez
hető. A számadási könyvek elvesztése miatt ugyanis nem lehetett sem a kellő 
töke meglétét, sem a bejelentendő igényeket ellenőrizni, a betéti könyveiket 
időközben elveszítő családok pedig önhibájukon kívül nem részesülhettek volna 
a pénzalapból. Véleményük szerint a kincstár egyébként sem tekinthető bankár
nak, aki kifizetve a szabályos követeléseket, a maradékot nyereségül megtartaná, 
vagy helyt adva minden indokolatlan kérésnek még rá is fizetne. A fenti érvekre 
alapozva a lóbeszerzési pénzalap egyéni kiosztása ellen foglaltak állást és az 
ezredet alkotott huszárcsaládoknak az együttes visszaadást tanácsolták. Akár a 
havasokra és a ruházati pénzalapra vonatkozó megoldások esetében, a bizottság 
tisztában volt, avval hogy ez a „tulajdonjog korlátozásának színezetével bír”, de 
úgy ítélték meg, hogy a „rendezett tőke vagyon” csak ebben a formában járulhat 
hozzá az egyre nehezebb helyzetben lévő székelység anyagi és szellemi haladá
sához.

A három miniszter felterjesztése és a „legfelsőbb elhatározás”

Berde Mózsa és Gecző János kiváló munkáját minősíti, hogy a jegyzőkönyvben 
foglalt általános megállapításokat a kormány magáévá tette és a visszaadást sza
bályzó feltételeket valamint az azt meggyorsító módszereket is fenntartások 
nélkül támogatta. Mindezek felhasználásával báró Wenckheim Béla belügymi
niszter, Lónyai Menyhért pénzügyminiszter és Horváth Boldizsár igazságügy 
miniszter 1869. január 23-án Ferenc Józsefhez fordult a székely határőrezredek 
által birtokolt vagyon tulajdonjogának rendezése tárgyában.10 11 A terjedelmes 
előterjesztés -  amelyhez természetesen az üggyel kapcsolatos legfontosabb ok
mányokat is csatolták -  ismertette a kérdés történeti előzményeit, kiemelt jelen
tőséget tulajdonítva a határőrezredek megszervezésének, a revendikált havasok 
ezredek általi használatának, a pénzalapok alakulásának, a vagyon elkobzásának 
és ennek visszaszerzésére tett kísérleteknek. A székely határőrezredeknek a ma
gyar pénzügyminiszter kezelése alatt álló javaihoz" való jogigények megvizs

10 Ő császári s apostoli királyi Felségéhez hódolatos felterjesztése Báró Wenckheim 
Béla, magyar királyi belügyminiszter, Lónyai Menyhért, magyar királyi pénzügymi
niszter, Horváth Boldizsár, magyar királyi igazságügy miniszternek: a volt székely gya
log- és huszár-határőrezredek kincstári kezelés alatt álló ingó és ingatlan javainak visz- 
szaadása és rendezése tárgyában. 10599. szám, 1868. (Nyomtatásban: Csíkszereda, 
1890.)
11 Csíkszék határvonalában lévő, Négyedfélmegyének és Csíkszentmárton és Csekefalva 
községeknek visszaadott havasok kivételével a gyergyószentmiklósi és kászonújfalusi 
állami erdészek által kezelt 1160 hold 508 négyszögöl szántó, 5515 hold 64 négyszögöl
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gálása előtt, a felterjesztés tisztázta az abszolutizmus időszakában erőteljesen 
hangoztatott kincstári jogosultság problematikáját. Azzal a lehetőséggel, hogy ez 
az 1848-1849-i események miatti elkobzáson alapult lényegében nem is foglal
kozott, hiszen ezt a király már „legkegyelmesebben megszüntette”. Azt vizsgál
va, hogy a revendikált havasokra a visszaszerzés jogcímén a kincstár nyerhetett- 
e tulajdonjogot, újabb indokokat tárt föl. Hangsúlyozta, hogy a Székelyföld jogi 
természete folytán a kincstár tulajdonos nem lehet és hivatkozott az első erdélyi 
törvénygyűjtemény, az Approbata Constitutiok. II. részének 8. cikkére, amely 
név szerint felsorolja az erdélyi koronajószágokat (fiscale bonumokat), de ezek 
között ezek a területek nem fordulnak elő. Ugyanakkor utalt arra a tényre, hogy 
a havasokat nem fegyverhatalommal szerezték vissza így nem minősíthetők új 
foglalásoknak, továbbá, hogy ezeket II. József 1873. május 27-i legfelsőbb el
határozásában a határőröknek adta. Jelentős érvként szerepelt, hogy a havasok 
jövedelmének a határőrök saját költségükön viselt terhének könnyítése céljából 
való felhasználása nem a kincstári jogosultságnak, hanem a határőrséget alkotó 
Csíkszék tulajdonjogának lehetett csak a következménye. Mindezek alapján a 
felterjesztés megállapította, hogy Csíkszék határvonalában lévő revendikált ha
vasokra a puszta visszaszerzés ürügyén kincstári jogosultság nem létezik, így 
akárcsak a székely határőrezredek többi ingó és ingatlan vagyona csak az elkob
zás miatt van kincstári kezelés alatt, és mivel ezt a király már megszüntette, 
ezekhez a javakhoz csak annyi joga van amennyit beruházás vagy szerződés 
útján szerzett. Ezért „elfogulatlan véleménnyel” tanácsolta a királynak, hogy 
szolgáltasson igazságot még akkor is, ha az nem a kincstár érdekeit szolgálja.

A ruházati alapra vonatkozóan különbséget tett a már visszaadott havas ré
szek jövedelméből gyűlt összeg és a még kincstári kezelés alatt lévő területek 
bevételeiből származó tőke között. Az első esetben, mivel a régi birtokosok kár
pótlásban részesültek, a jövedelmek maradék részéhez elismerte a kincstár jog
igényét, míg utóbbi, mint járulék kizárólag csak a birtok tulajdonosát illette meg. 
Az alapot azonban hasonló szempontok szerint csak elméletileg lehetett ketté
választani, hiszen a megfelelő összegeket kiszámítani és elkülöníteni még akkor 
is lehetetlen lett volna, ha minden számadási okmány rendelkezésükre áll. Is
mertetve a miniszteri bizottság érveit is (a lóbeszerzési alap esetében ennek ál

kaszáló, 11417 hold 333 négyszögöl legelő és 52 094 hold 393 négyszögöl erdőbirtok; 
különböző pénzalapok, amelyek az 1854.-i leltározás szerint az elkobzás idején a követ
kező összegekből álltak: az első székely gyalogezred ruházati pénzalapja 52569 fit. 4 kr. 
, második székely gyalogezred ruházati pénzalapja 9681 fit. 31 kr. , székely huszárezred 
ruházati pénzalapja 14 029 fit. 40 kr., székely huszárezred lóbeszerzési pénzalapja 
49958frt. 44 kr.; Borszéken két ház; Csíkszeredában, Csíkszentmártonban,
Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön lévő iskolák; az ezredek törzskarai részére 
szükséges épületek: Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön valamint 
a zászlóaj, osztály, század és szakaszok részére szükségesés és 1866 előtt el nem idege
níteti telkek és épületek: Uzon, Bölön, Nagyajta, Zágon, Nagyborosnyó, Pólyán, Tövis, 
Dobra, Bágyon, Gyergyóditró, Csíkkozmás, Csíkbánkfalva, Csíksomlyó, Csíkmenaság, 
Csíkszentdomokos, Gyergyószenüniklós és Kászonujfalu községekben.
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láspontját szinte szó szerint megismételte) a ruházati alapot és kamatjárulékait, 
így azoknak javasolta visszaadni, akiktől 1850-ben elkobozták.

A következetesen kifejtett jogi érvek mellett, a vagyon visszaadásának 
módját döntően gazdasági-társadalmi szempontok határozták meg. Mivel a volt 
székely határőrvidék az ország egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő régiói 
közé tartozott (elmaradott mezőgazdaság, kezdetleges gyáripar, csekély pénzfor
galom, túlnépesedés, stb.), a kormány kétszeres kötelességének érezte, hogy az 
addig rendszeresen kezelt javakat minél hatékonyabban a székelység anyagi és 
szellemi haladásának és fejlődésének szolgálatába állítsa. Felismerték, hogy a 
határozatlan irányú, egyszerű és korlátlan kiosztás elpazarláshoz és megsemmi
süléshez vezetne, meggyőződésüket fejezték ki, hogy hosszú távon mindenek 
előtt a módszeres erdőkitermelést szabályzó erdőgazdálkodás, a minden téren 
nélkülözhetetlen szakértelem és az olcsó kölcsöntőke segíthet. Ezen alapelvek 
figyelembe vételével a kormány az összes ingó és ingatlan javak visszaadására 
vonatkozó szabályzatot hét pontban összefoglalva terjesztette az uralkodó elé. 
Ez, a feloszlatott első székely gyalogezred által birtokolt és a gyergyószentmik- 
lósi és kászonújfalusi állami erdészek által kezelt szántó, kaszáló, legelő és er
dőbirtokokat (az azokon található építményekkel, felszerelésekkel és telepekkel 
együtt), az ezredtől elkobzott ruházati pénzalapot és annak kamatjárulékait va
lamint a székely huszárezred ruházati pénzalapjának őket megillető részét örök
re, feloszthatatlanul, teljes tulajdonosi joggal -  az idegenjog épségben tartása 
mellett -  Csíkszék közönségének12, a második székely gyalogezred ruházati 
pénzalapját és kamatait, a huszárezred ruházati pénzalapjának maradékát és ka
matait, Háromszék székely közönségének, a lóbeszerzési pénzalapot és kamatait, 
pedig a feloszlatott huszárezredet alkotó családoknak közös és egyenlő jogosult
sággal javasolta visszaadni. (A vagyon többi elemétől eltérően, amelyeket 
egyáltalán nem lehetett felosztani, a lóbeszerzési alap esetében ezt legfeljebb 
osztályonként [divízió] megtehették.) Pontosan megszabta, hogy Csíkszék kö
zönségének visszaadandó fekvőségek évi jövedelme kizárólag a földművelés, 
kézmű- és gyáripar, bányászat és kereskedelem emelésére fordítható és, hogy a 
ruházati pénzalapokat a szék területén, mint takarék- illetve kölcsönpénztár kell 
kezelni. A lóbeszerzési alap pontos felhasználásáról -  a fenti célokat figyelem
be vételével -  a csíkszéki huszárcsaládok szakaszonként választott képviselői
nek egy miniszteri biztos elnöksége alatti gyűlése volt hivatott dönteni. A sza
bályzat igyekezett megnyugtató megoldásokat találni a határőrezredek által bir
tokolt épületek tulajdonjogának rendezésére is. A borszéki két házat a vagyon
talan székely betegek számára tartotta fenn, a Csíkszeredái, sepsiszentgyörgyi és 
kézdivásárhelyi katonai iskoláknak (az alapítványi tőkéikkel és ezeknek kamat
jaival együtt), pedig ipariskolákká való átalakítását javasolta. Az ezredek minden

12 Annak ellenére, hogy a felterjesztés a „székely volt határőrök irányábani méltó iga
zságszolgáltatás” érdekében fordult a királyhoz, a vagyon jogos tulajdonosaként több
ször is Csíkszék közönségét jelölte meg. A pontatlan kifejezés használata azzal magya
rázható, hogy a határőrök magas száma (a korszak végén a lakosság 68, 76%-a) miatt a 
csíki határőrcsaládok összességét azonosította Csíkszék teljes lakosságával.
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más telkeit és építményeit, amennyiben elsősorban a magyar állam, vagy a szék 
közönsége nem tartott rá igényt, a magyar belügyminiszter felügyelete alatt el- 
adhatóknak nyilvánította, azzal a kikötéssel, hogy a bevételeket a legközelebbi 
ipariskola tőkéjéhez csatolják. Szintén a belügyminiszter hatáskörébe tartozott a 
tulajdonosok által a vagyon kezelésére alkotott szabályok megerősítése, az álta
luk választott kezelőszemélyzet kinevezése, a jövedelmek és kiadások kezelteté
se és az év végi számadások felülvizsgálata is. A hetedik pont rendelkezett a 
fekvő javaknak a kincstári kezelés ideje alatt 1869. január 1.-ig befolyt jövedel
meiről is, amelyet a magyar királyi kincstár tulajdonába hagyott.

A három miniszter jól dokumentált felterjesztése beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. 1869. február 16-án Ferenc József „legkegyelmesebb elhatározásá
val” a feloszlatott székely határőrezredek vagyonát „azon közhasznú célokra és 
feltételek mellett, melyek e felterjesztésben megjelölve vannak”, Csíkszék és 
Háromszék közönségének visszaadta.13 Bár a felterjesztéshez hasonlóan itt is 
előfordul a „közönség” kifejezés, a vagyon rendeltetésének precíz meghatározá
sa („a székely nemzet jólétének előmozdítása”) kizárja a tulajdonjog kiterjeszté
sét a szék összes lakójára (pl. románokra). ( De a teljes lakosság amúgy is csak 
adományozás esetén válhatott volna tulajdonossá, hiszen a visszaadás tényében a 
„vissza” fogalma nemcsak a régi tulajdonjoghoz való visszatérést, hanem a ko
rábban kialakult tulajdonosi kört is jelentette.) A székely ség eufórikus lelkese
déssel fogadta a több mint másfél évtizede várt kedvező döntést, amelyet álta
lában a kormány vagy személyesen Deák Ferenc tevékenységének tulajdonított. 
„Az Andrássy-minisztérium történeti emléket hagyand maga után ezen tette által 
nemzetünk keblében, mert a letett alappal, nemcsak a határszél, de az összes 
székelység jobblétének jelentékeny factora van letéve.”14 15 -  összegezte ezt a Szé
kely Hírlap.

A vagyon tulajdonképpeni visszaadása: Berde Mózsa tevékenysége

A királyi elhatározás végrehajtásával báró Wenckheim Béla belügyminiszter 
Berde Mózsa belügyminiszteri osztálytanácsost bízta meg, akit az összes vagyon 
átvételére és a csíki és háromszéki tulajdonosoknak a fenti elvek szerinti átadá
sára utasított. Az ügyet és a helyi viszonyokat talán legjobban ismerő politikus, 
Berde nagy örömmel vállalta el ennek a bonyolult kérdésnek a megoldását, mert 
„hitte, tudta, hogy régi sérelem szűnik meg, midőn valahára a jog diadalmasko
dik.” 13 A visszaadást és az ezt megelőző előkészítő munkálatokat, amelyeket 
1869. július 26. és 1870. március 29. között írnok és titkár nélkül valósított meg, 
a ruházati és lóbeszerzési alapok tanulmányozásával kezdte. Kapcsolatba lépett 
azokkal az intézményekkel, ahol ezeket az alapokat elkobzásuk után kezelték 
(bánya- és pénzügyigazgatóság, adóhivatal, kincstári ügyészség) és a szükséges

13 Rövidített változata a Budapesti Közlönyben február 25. én jelent meg.
14 Székely Hírlap, 1869. március 13.
15 Kolozsvári Közlöny, 1870. március 26.
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adatokat, kimutatásokat, okmányokat, periratokat összegyűjtette és csoportosí- 
totta.16 Félbeszakítva nagyszebeni és kolozsvári munkáját, szeptemberben Csík
székbe utazott, hogy még a tél előtt átadja a havasokat. Csíkszék által e célra 
kinevezett bizottsággal és a pénzügyminiszter által az átadásra és a havasok jö
vedelmeire vonatkozó számadások tisztázására odarendelt bányaigazgatósági 
közegekkel a helyszínre kiszállván, szeptember 27. és október 17. között Berde 
átadott 24600 hold erdőt a tölgyesi; 19000 hold erdőt, 8114 hold rétet, 8027 hold 
legelőt, 185 hold szántót és 348 hold terméketlen főidet a bélbori; 8400 hold 
erdőt és 200 hold legelőt a sólyomtári, keresztesi és baskai pagonyban valamint 
Polyánban a besztercevégi két fürészmalmot. 17 A havasi javak képviselői szep
tember 27-én vették át a tölgyesi alerdész által kezelt hivatali irományokat (1853 
-1869) és könyveket, a gyergyószentmiklósi m.k. erdészeti hivatallal a végleges 
átadási okmány, pedig október 11.-én született meg.18 Megvizsgálták az állami, 
uradalmi és erdészeti egyesített számadásokat, hogy meg tudják állapítani, hogy 
1869. január 1.-től mekkora összeg illeti a tulajdonosokat. Csíkszéki tevékeny
sége során a legnagyobb gondot az épületek átadása okozta. A borszéki két ház 
esetében a felterjesztésben kijelölt célt egyáltalán nem lehetett érvényesíteni, 
mert a telkek Ditró és Szárhegy tulajdonát képezvén azok visszakerültek a kö
zségek birtokába. Mivel amúgy is „csak, mint egyszerű, félig rohadt faanyag 
képviseltek némi értéket” I9, Berde nem ragaszkodott a házak visszaadásához, 
hanem rávette a két települést, hogy szép helyre, saját költségükön építsenek egy 
8 szobából álló házat. (Ezt 1870-ben egy belügyminisztériumi rendelet is meg
erősítette.) Nem sikerült átadnia a csíkszéki volt tiszti és törzskari épületek közül 
az értékesebbeket (csíksomlyói kapitányi lakás, ditrói kapitányi lakás és telek, 
gyergyószentmiklósi őrnagyi lakás, bánkfalvi huszárőmagyi lakás, Csíkszeredái 
tiszti lakások, stb.) mert arra hivatkozva, hogy zavartalan működésükhöz nem 
nélkülözhetik, a csendőrség, pénzügyőrség, katonaság vagy az adóhivatal nem 
ürítette ki. Bár ennek megtagadását nem találta megalapozottnak, hiszen mint a 
jegyzőkönyvben is írja „más törvényhatóságokban országszerte az ily szállások
ról a kir. Kincstár maga gondoskodik,” a „számos szép ház” sorsa függőben 
maradt.20 A saját költségükön, székely örökségi telkekre épített határőr-katonai 
épületeket azonban a székelység nem hagyta veszni hagyni. Pap Lajos, Bem 
tábornok egykori vezérkari főnöke, kézdivásárhelyi képviselő már november 3,- 
án interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez a Csíkszeredái és 
kézdivásárhelyi katonai épületek tárgyában, hogy ezeket „mentői előbb” át le
hessen adni a székely nemzetnek.21 December 17.-én szintén a belügyminiszter

16 Benczédi Gergely. Berde Mózsa életrajza. Budapest, 1901. 37.
17 Dr. Endes Miklós: Csík - ,  Gyergyó - ,  Kászon -  székek (Csík megye) földjének és 
népének története 1918-ig. Budapest, 1994 (Reprint), 491.
18 CsÁL. Csíki Magánjavak iratai. F 78/1.
19 Puskás Ferencz: Borszék története. Budapest, 1882. 107.
20 Pál Gábor. i.m. 152.
21 Magyar Országos Levéltár. Képviselőház elnöki és általános iratai 1869 -  1872 (244). 
К 2 /1287.
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hez intézett felterjesztésében Csíkszék, kiemelve, hogy ezek a birtokok szabad 
rendelkezés alá esnek, kérte az épületek kiürítését, de hajlandó volt azokat a 
honvédségnek bizonyos összeg ellenében használatra átengedni. Végleges átadá
sukra 2-3 év múlva került sor, miután a király a székelységnek a kérdéses javak
hoz való tulajdonjogát újból elismerte (1870), azokért az ingatlanokért pedig, 
amelyek állami célokra szükségesek voltak a kincstár bért fizetett a vagyonkö
zösségnek.

Befejezve a háromszéki tevékenységét is, Berde visszatért Kolozsvárra, 
ahová 1870. február 25.-re meghívta a csíki és háromszéki bizottságot a határőr
alapok átvételére. A csíkszéki tulajdonosokat képviselő hármas bizottságnak 
(Becze Antal, Gál Ignácz és Győrfi Pető) nyugta ellenében átadta az első székely 
gyalog határőrezred ruházati pénzalapját és a székely huszárezred lóbeszerzési 
valamint ruházati pénzalapjának őket megillető részét: erdélyi úrbéri kötvények
ben: 75500 forint, ehez kiegyenlítési készpénz 17 forint 64 krajcár; készpénzben 
41750 forint 91 krajcár; hátralékban lévő aktív tőkében 15 066 forint 98 krajcár 
és ennek kamatai 12000 forint. (A háromszékiek 102178forint 31 krajcárt kaptak, 
amiből még 1438 forint 36 krajcárt a csíkiaknak átadtak.)22 Ezzel véget ért 
Berde Mózsának a székely határőrvagyon tényleges visszaadása érdekében ki
fejtett erdélyi tevékenysége23, amelyet még akkor is sikeresnek tekinthetünk, ha 
valamennyi katonai épületet nem tudott átadni és az ipariskolák közül sem nyílt 
meg egy sem. Munkáját így értékelte a minisztériumnak 1870. március 13-án írt 
jelentésében: „Tekintve a tér roppant kiterjedését, melyen munkáltam; az ügy 
bonyolódottságát, mellyel küzdöttem; az emberek és hivatalos közegek sokasá
gát, kikkel érintkeznem kellett; az akadályokat, melyeknek legyőzése sok küz
delembe és aggodalomba sodrott: és hiszem, meg fog győződni, hogy bureaui 
rendszerrel ez ügyet évekig se bírta volna idáig érlelni és juttatni”24. Jóváhagyva 
minden intézkedését, a közel nyolc hónapi eredményes működéséért Rajner Pál 
belügyminiszter is teljes elismerését fejezte ki. Alapos, a királyi elhatározás 
szellemében végzett -  de nemegyszer a jogosultak kívánságait is figyelembe 
vevő -  áldozatkész munkájáért Csíkszék 1869. december 4-i közgyűlésén nyil
vánított köszönetét.

Az általánosan elfogadott véleménnyel egybehangzóan, amely a kivándor
lást előidéző gazdasági körülmények javítását jelentős tőkebefektetésektől várta, 
a székelység sorsását figyelemmel kísérő közvélemény is, a határőrvagyon visz- 
szaadását a fejlődés egyik fontos eszközének tekintette. De jelentőségét sokan 
túlértékelték, hiszen általában meg voltak győződve, hogy ezzel a Székelyföld 
történetének egy új korszaka veszi kezdetét. Bár maguk a székelyek ennyire már 
nem reménykedtek abban, hogy a vagyon valóban elmaradhatatlan pozitív hatá
sai átfogóan megoldják gondjaikat, a visszaadás puszta ténye maradandó és mély

22 Kolozsvári Közlöny, 1870. március 26.
23 A belügyminiszter később annak a minisztériumi bizottságnak az elnökévé nevezte ki 
Berdét, amelynek az volt a feladata, hogy kijelölje azokat az ingatlanokat, amelyekre az 
államnak szüksége van. Benczédi i. m. 42.
24 Uo. 41.
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benyomást tett rájuk. A szabadságharc következményeként jogtalanul elkobzott 
javak visszaadásával megszűnő igazságtalanság ugyanis, olyan erkölcsi elégté
telt jelentett számukra, amely nemzeti önérzetükre és hazafiasságukra is nagy 
hatást gyakorolt.

Lajos Kocsis

The regrant of the wealth of the Csík border guards

Through the border rearrangements during the reign of Emperor Joseph several 
ten-thousands of havasok [Eastern- and Southern Carpathian alpine regions] 
were re-annexed to the Grand Principality of Transylvania that were to be do
nated by Joseph to the Székely [Szekler] border guard regiments, raised by Em
press Maria Theresia. After 1848 these lands were confiscated from the border 
guard villages by the absolutism administration. The struggle to recover them 
had already started just following the confiscation, however, it only succeded 
when an independent, responsible ministry was organized after the Great Com
promise with the Habsburgs and the coronation of Francis Joseph I. The paper 
examines this contest.
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