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„Csak a pennám által ker-
estem keserves kenyeremet...”
Nagy Elek (1799–1872), 
a számvevõtiszt és honvéd
alezredes önéletírása 

Nem karddal a kezében, a csatatereken
harcolta ki 1848/49-ben korának elismerését –
habár szívvel-lélekkel a szent ügy híve és az ese -
mények részese volt –, hanem tollal a kezé ben,
mint számvevõtiszt küzdött a megnyirbált jogo k -
ért. Mestersége „nem lévén egyéb, csak a pen -
na”, azzal vívott csatát azért a népért, melybõl
vétetett: a székelységért. Idõs korában a gyer-
mekeinek szánt önéletírásában így emlékezett
vissza hosszú fáradozásainak egyik sikerére: „...a
rendeletet olvasva, nem fejezhetem ki örömömet,
ez volt az elsõ örömperce életemnek, erre csak
azt mondom, hála neked jó atya Istenem, meg -
sza  badultak valahára azok, akiket én még a túlvi -
lá gon is szeretek, én mindent elkövettem érettök,
lelkem tiszta, s ha nem az én sok fáradozásaim
következtében lett is a szabadulások, megmutat-
tam legalább (...), megmutattam az ország Nagy -
jainak is, mit szenvedtek és mennyit áldoztak az
igazságtalan országos közterh felosztása által...” 1

Nagy Elek, az idézett sorok írója 1799.
július 17-én született, Szotyorban. Egy olyan
székely családnak volt a sarja, amelynek köszön-
hetõen már zsenge gyermekkorától magába szív -
hatta a népe iránti szeretetet és ragaszkodást. Is -
ko láit a sepsiszentgyörgyi református rektornál
kezdte, majd ugyanitt a „német normál” iskolá -
ban fejezte be. A székely határõrség hatóságai nak
irányítása alatt álló iskolát azt követõen hagy ta
ott, hogy Erdély hadikormányzója sepsi szent -
györgyi látogatása alkalmával az említett is ko lá -
ban ajánlatot tett az itt tanuló, szépen író diákok-
nak – mivel szükség van írnokokra –, fel vé telre
jelentkezhetnek a határõr katonaság nál.

Alig tizenöt éves, amikor 1814. április 
1-jén, mint hadi írnok, alkalmazást nyert az elsõ
székely gyalogezrednél. Az elején hiányos német
nyelv- és írásbeli, illetve számtani alapismeretei
miatt sorozatosan megalázták, kigúnyolták a tár-
sai. Tûrve a megvetést, autodidakta módon
képezte magát, és hamarosan kitartó szorgalmá-
nak köszönhetõen, 1816 végén, Spatsek Gáspár
számvevõ ajánlatára már õt bízták meg, hogy
1809–1816 közötti, a francia háborúk ideje alatt
elmaradt pénz- és egyenruha számadásokat ezre -
dénél rendbe tegye. A rábízott munka közel más-
fél évet vett igénybe, de olyan pontossággal vé -
gez te, hogy 1818. október 24-én, a 620-as számú
„dicsérettel teljes decretummal” Fikweiler szé -
kely huszár ezredes kérelmére ugyanez év no -
vemberétõl hasonló megbízatással a Székely
Huszárezredhez helyezték át. Itt a pénz- és
egyen ruha számadások annyira „zavarba” voltak,
hogy a kuszált számítások szerint ezredét több
mint 18 534 forint adósság terhelte. Fikweiler
ezredes halálát követõen gróf Kálnoky János
ezredest az említett összeg egyharmad részének
kifizetésére kötelezték, de Nagy Elek itt is rend-
behozta a nyilvántartásokat, és ezredesét meg-
mentette az elõzõleg megítélt harmadrész kifi -
zetésétõl.

Azidõ alatt, míg az ezredes számügyeit
rendezte, alkalma volt megismerkedni a székely
huszárezred teljes archívumával és a „szegény
székely huszár családok katona nyomasztó költ-
ségeivel is”. Ettõl kezdve azon iparkodott, sok-
szor erejét meghaladó módon, hogy közbenjárjon
és segítségére legyen, lehetõségeihez képest eny-
hítse a huszár családok katonai terheit.

A számvevõi vizsgát 1826-ban tette le,
Nagyszebenben. A „próbatétel alkalmával” olyan
bizalmat nyert felettesei elõtt, hogy a késõbbiek-
ben többször hívták fel a fõhadikormányhoz kü -
lönbözõ munkák kidolgozására. Ilyenkor soha
nem mulasztotta el, hogy a székely határõr csalá-
dok katonai megterhelésére ne hívja fel a felette-
sei figyelmét. 

Számvevõségi hivatalára az elõrejegy -
zési kinevezését a cs. kir. fõhaditanácstól B.
1215. szám alatt, 1827. március 31-én kapta
kézbe. Az 1816-tól szerzett tapasztalatai alapján
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tovább tanulmányozta a székely lovas katona
családokat terhelõ – a teljes hadfelszerelés kiál-
lítására fordított költségeket –, és az érvényben
lévõ törvények keretei között az enyhítések lehe -
tõségét. A könnyítések érdekében már 1827-ben,
a hadgyakorlatok alkalmával, ezredese jelen-
létében jelentést tett gróf Hardegg erdélyi had-
vezérnek. Elõadva a székely huszárok nyomasz -
tó, már-már „meglábalhatatlan katonaköltsé -
geit”, meghallgatása eredményeként ettõl kezdve
a nyereg- és szíjszerszámot a kincstártól ingyen
adták a székely határõr huszároknak.

Tényleges számvevõtisztnek 1831. októ -
ber 16-án nevezték ki, és nem sokra rá a 11.
(Székely) Huszárezred kötelékében századosi
rangra emelték. Közel a negyvenedik életévéhez,
1838-ban a hadbiztosi vizsgát is letette, mely
funk cióra a fõhaditanács I.1122. számú ren-
deletével 1844. április 17-én kiadott átiratával
jegyezte elõ.

Elõléptetését követõen, mint „gazdászati
referens”, ezrede útján a felsõbbségekhez 1839-
ben egy újabb kimutatást nyújtott be, azzal a cél-
lal, hogy „segítsenek, mert a huszár családok
nem gyõzik a katonaköltségeket fedezni”, azon-
ban átiratára kedvezõ választ nem adtak.

Háromszék marchális közgyûlése 1845-
ben, hálául és elismerésül az eddigi munkás -
ságáért és fáradozásaiért – a fõhaditanács B.
3443-as, szeptember 12-én kiadott jóváhagyásá-
val – táblabíróvá választotta. Késõbb egyhangú
fölterjesztésében „Tollhegyi” elõnévvel címeres
nemességgel való megjutalmazásra ajánlotta a
császárnak. Háromszék rendjeinek a fölterjesz -
tését V. Ferdinánd 1847-ben jóvá is hagyta, de
mielõtt a címer- és nemeslevelét kiadták vol na,
kitört az 1848-as forradalom, s mivel Nagy Elek
is részese volt a magyar szabadságharcnak, 1850
után nemeslevelének a kiadása végleg elmaradt.2

Az 1839-ben elkészített beadványát kö -
ve tõen, melyre nem kapott semmilyen kedve zõ -
nek mondható választ, arra az elhatározásra ju -
tott, hogy a saját nevében nyújt be báró Anton
Puchner altábornagyhoz egy pontos kimutatá -
sok  kal alátámasztott folyamodványt. Újból rá -
mu tatott a székely családokat ért sérelmekre, és
amíg törvényes úton lehetõvé válnak a jogorvos -

lások, mellékelte az enyhítésekre vonatkozó
tanácsait is. Az 1846. szeptemben 8-án Puchner -
nek benyújtott munkája megtette a hatását. Az
altábornagy magához kérette, s hogy személye-
sen is jobban megismerhesse az állapotokat, el -
rendelte egy, a székely és román határõrök „fen-
nálló alapszabályait, katonai és polgári állásukat”
kimutató összeírás megszerkesztését, ugyanak -
kor egy kísérõ jelentés összeállítását. A parancs -
nak rövid idõn belül eleget tett, és a nyolcvan
ívbõl álló kimutatását és kísérõjelentését 1847-
ben tette le az altábornagy asztalára. 

Valószínûleg benyújtott jelentésének, de
inkább az eddigi munkásságának köszönhetõen
kérte fel gróf Teleki József fõkormányzót, az er -
délyi országgyûlésen belüli, „a székely katonás -
kodó nemzet rendezésére” alakított erdélyi or -
szá gos bizottmány arra, hogy V. Ferdinándnál
en ge délyt eszközöljön ki, és Nagy Eleket császá -
ri rendelettel Kolozsvárra rendelje. Ezredéhez
császári utasításra az 501. számú elnöki rendelet
Puchner aláírásával 1847. október 6-án érkezett
meg. A parancsolat értelmében október 14-én je -
lentkezett szolgálattételre gróf Mikó Imre fõkor-
mányszéki tanácsosnál.

A bizottmány, hogy Nagy Elek elõter-
jeszthesse álláspontját és véleményét, rendel ke zé -
sére bocsátotta az 1764 és 1847 közötti, a szé kely
határõrségre vonatkozó rendezési tervezete ket, bi -
zottmányi jegyzõkönyveket, panaszleve leket, gu -
ber niumi és országgyûlési végzéseket. Az akták
áttanulmányozása után október 23-án lépett a
bizottság elé, ahol feltárta és újból ki hang súlyozta
a már rég megfogalmazott vélemé nyét: az 1764-
ben erõszakkal felállított határ õrség õsi jogokat
tipró, a katonáskodó székelységre nézve igazság-
talanul túlterhelõ, és a közel 84 év alatt a székely
családok tömeges elszegé nyedé séhez vezetett. A
régi intézmény helyett a „nemzet- és osztálykü -
lönbség nélküli katona-rendszer” felállítását java-
solta. A bizottság pontokba szedett kérdéseire –
fõként azért, mert a székely gyalogezredekre
vonatkozóan kielégítõ adatokkal és elegendõ
ismeretekkel nem rendelkezett – kimerítõ választ
nem adhatott. Mivel az országgyûlés berekesztése
elõtti napjait ülte, az a döntés született, hogy Nagy
Elek végezze el ezrede 1847-es számadásait, azt
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követõen pedig gyûjtse be a székely gyalogezre-
dekkel kapcsolatban kért adatokat, írja meg a ki -
mutatásaival alátámasztott jelentését, és nyújtsa be
1848 tavaszáig a bizottságnak áttanulmányozás és
megtárgyalás végett.

Mire ezrede számadásait befejezte, 1848.
március 15-én kitört a forradalom. Két nap múl -
tán Bécs teljesítette a követeléseket. Batthyány
Lajos miniszterelnökkel az élen április 10-én hi -
vatalba lépett az elsõ magyar parlamentáris kor-
mány.

Nagy Elek az újabb rendeletet a kineve -
zett elsõ magyar kormány hadügyminiszterétõl, a
május 23-án Itáliából hazatérõ Mészáros Lázár -
tól kapta. Felkérték, hogy az új minisztériummal
ismertesse a székely határõrök helyzetét, eddigi
megterheltetéseit, és tegye meg a katonáskodásra
vonatkozó újjászervezési javaslatait. A hadügy -
miniszterhez címzett 1848. június 20-i elõterjesz -
tésében pontos számadatokkal szemléltette a szé -
kely katona családok évi kiadásait.3

Ugyancsak miniszteri utasításra a had-
sereg megreformálásáról szóló tervezetét egy ál -
lan dó és egy tartalékos hadsereg felállításáról
1848. augusztus 28-án nyújtotta be.4

Augusztus végével Puchner altábornagy
rendelte magához Nagyszebenbe, és szeptember
4-i dátummal Nagy Eleket a magyar hadügymin-
isztériumnál hadbiztosi kinevezésre ajánlotta. Ha -
za térte után mint választott táblabíró, de egyben
ezredkormánya kirendelt küldötteként is, részt
vett a Szentkatolnán megtartott marchális szé ki
ülésen. Hangulatáról, mely egyben az egész Há -
romszéket is jellemezte, röviden jegyezte meg:
„az ingerültség nõttön nõtt”.

Nem volt aktív részese a szeptemberi,
valamint az októberi eseményeknek. Nagy Elek
az agyagfalvi székely nemzeti gyûlést is csak
annyiban említette önéletírásában, hogy annak
„eredménye a’ lett, hogy Háromszéken egy
állandó bizottmány állíttatott fel.” A szóbahozott
Háromszéki Állandó Bizottmány már jóval a
székely nemzeti gyûlést megelõzõen létrejött és
mûködött a szék központjában, Sepsiszent györ -
gyön. Az életrajzíró az október vége felé meg -
alakult háromtagú kormányra gondolhatott,
melynek élén Berde Mózes kormánybiztos állott.

Másik két tagjának Nagy Imrét, a 11. Székely
Huszárezred alezredesét és Demeter József kor-
mánybiztost, Sepsiszentgyörgy volt fõbíráját vá -
lasz tották meg.5 Aláírásukkal már október 25-én
kiadták utasításaikat, és Háromszéken a fegy -
veres alakulatok további szervezését, illetõleg a
régebbiek újjászervezését sürgették.6

Nagy Elek csak röviden utalt Háromszék
elszigeteltségére is: „egy vonal húzatott, mely
Szé kelyföldet Szászföldtõl elkülönítette, s ezáltal
a hadikormány és a székely ezredek között meg -
szûnt minden közlekedés.”

Azidõ alatt, amíg folyt az agyagfalvi gyû -
 lés, és a székely tábor kivonult a fenyegetõ ellen-
ségre, Háromszéken Gidófalvi János széki jegyzõ
és Pap Mihály nyugalmazott õrnagy – kinevezett
királybírói és katonai vezetõ minõségben – a szék
védelmének a megerõsítésén fára doztak. Nekik és
az Agyagfalváról hazatérõ, már említett kormány
vezetõinek köszönhetõ, hogy az 1848. november
5-i, Marosvásárhely melletti csatavesztést köve -
tõ en Székelyföld e kis foltocs kája az ellenségtõl
fenyegetve és körülvéve meg õrizhette szabad-
ságát. A széktõl délre, a Barca sá gon Gedeon tá -
bor nok ellenséges csapatai tábo roz tak, Udvar -
hely széket Heydte dragonyos százados hódította
meg, és Erdõvidéket fenye gette, északon pedig
Dorschner ezredes „pacifikálta”, majd a General
Commandóra eskette fel Csíkszéket. Az ellenség
gyûrûjében ezekben a válságos napokban Három -
szék a feladás és a fegyveres önvédelem között
vívódott. Vezetõi és tisztjeinek egy része, ezek
közé tartozott P. Horváth Albert fõkirálybíró is,
azon a vélemé nyen volt, hogy a maroknyi Há -
rom szék nem lesz képes önmaga megvédelme -
zésére. A másik tá bor, a radikálisokkal az élen, a
fegyveres önvéde lem mellett érvelt. Mindezek
megvitatására és döntéshozatalra az 1848. no -
vem ber 11–12-i bi zottmányi és székgyûlésen
került sor, melyen természetesen a lakosság is
nagy számban megjelent, éreztette egységes aka -
ratának a súlyát: kiállott a fegyveres önvédelem
mellett.

Ezen a székgyûlésen, habár egyelõre fel -
té telesen – megkísérelve tárgyalások útján elke -
rülni, vagy legalábbis elodázni az összeütközést
– az önvédelem mellett döntöttek. Ekkor jutott
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szerephez a számvevõ százados Nagy Elek is.
Tagja lett a Háromszéki Állandó Bizottmány vá -
lasztotta, gróf Béldy Gergely vezette, Puchner -
hez induló küldöttségnek. Az árapataki földbir-
tokost azért jelölték a követség vezetõjévé, mert
õ ígérkezett a legmegfelelõbbnek, hogy békés
megoldást eszközöljön ki a fõparancsnoknál. Tu -
dott volt, hogy az altábornagy személyesen
ismerte és „annak elõtte többet lévén (...) õexcel-
lenciájával, igen nagy barátságot és rokonszenvet
mutatván iránta”.7 Hasonló megfontolásból lett
tagja katonai részrõl a küldöttségnek Nagy Elek
is. Ismerték munkásságát, tudták, már 1846-ban
személyes kihallgatáson tárgyalt a fõparancs -
nokkal, 1847-ben annak ajánlásával került be a
székely határõrök ügyeit tárgyaló országgyûlési
bizottmányba. 1848-ban ugyancsak Puchner volt
az, aki maga elé hívatta Nagyszebenbe, és had-
biztosnak ajánlotta a magyar kormány hadü-
gyminiszterénél. Az öttagú küldöttség – melynek
az említetteken kívül tagja volt még rétyi Székely
István, szemerjai Serester Mózes és a Sepsiszent -
györgyön lakó lécfalvi Gyárfás Dávid –, 1848.
november 13-án indult Brassóba, hogy feladatá-
nak eleget tegyen. A városparancsnokságon je -
lent keztek, elõadták követjárásuk célját, és útjuk
folytatásának a lehetõvé tételét kérték Nagysze -
ben felé. Parlamentereket meg nem illetõ módon,
kérésüket a császáriak elutasították. Megfosztva
a szabad mozgás lehetõségétõl, mondhatni mega-
lázóan, letartóztatták õket. A vendégfogadót,
aho vá beszállásolták, mindaddig nem hagyhatták
el, ameddig Nagyszebenbõl a válasz meg nem
érkezett. A várakozás ideje alatt kényszerlakhe-
lyük elõtt – azzal a nyilvános céllal, hogy a
küldöttséget meggyõzzék a császáriak fölényérõl
–, egy kisebb katonai demonstrációt is rendeztek.
Ablakaik alatt elvonultattak gránátos, lándzsás és
nemzetõr csapatokat, sõt ágyúkkal felszerelt tü -
zérséget is.8

Puchnerhez a háromszékiek átiratát ka -
tonai gyorspostán juttatták el, és hozták vissza
annak Háromszéket megrovó, bûnlajstromát elõ-
soroló, fenyegetõzõ levelét. Nagy Elek mindket-
tõt teljes terjedelmében bemásolta az életrajzát
tartalmazó vaskos füzetébe. Valószínûleg, mint
mû kö désével kapcsolatos dokumentumokat,

Kõvári László 1861-ben megjelentetett Ok -
mány tár az 1848-49-ki erdélyi események hez
címû munkájából vette át.9

A cs. kir. fõhadiparancsnok válasza 1848.
november 16-án Q 1658. szám alatt, november 19-
én érkezett meg Brassóba. Nekik, mint „a székely
nemzet küldöttségének”, a levelet Arbutina cs. kir.
õrnagy olvasta fel és nyújtotta át. Ezt követõen
katonai felügyelet alatt Árapatak határáig kísérték
a követeket, akik „az Oltvízen használatba volt
hajón” átkeltek a folyón, elhagyva az ellenséges te -
rületet, és Sepsiszentgyörgyön az Állandó Bizott -
mány nak átadták Puchner üzenetét.

A vádaskodó, fenyegetõzõ levél tudtára
adta a háromszékieknek, hogy amennyiben nem
hódolnak meg, a császári fõparancsnokság fegy -
verrel fogja arra kényszeríteni õket. Nyilván való vá
vált, hogy a császáriakkal nem lehet egyet értésre
jutni, fel kell készülni a fegyveres önvédelemre. 

November második felétõl felgyorsultak
Háromszéken az események. Hamarosan bekö -
vetkezett az elkerülhetetlen fegyveres összeütkö -
zés a császáriakkal. November 25-ével kezdõ dõen
a kisebb, megfélemlítõ és tapogatózó betöréseket
követõen, a hónap utolsó napján sor került a
nevezetes elsõ ütközetre Árapatak és Hidvég kö -
zött, eldördültek Gábor Áron ágyúi...10

Ezzel kezdetét vette Háromszék véres,
már-már erejét meghaladó önvédelmi harca. 

Mindezen eseményekrõl, a decemberi
ütközetekrõl Nagy Elek csak néhány sorban em -
lé kezett meg: „ami személyemet illette, én az
Ezred évi számadásaival pro 1848 el voltam fog -
lalva, azonban az ütközetek hol Erdõvidéken, hol
a dobolyi Oltvize hídjánál folytatódtak, emellett
azonban 1848-ba decemberbe már megkez dõd -
tek a pacifikáció elõzményei Gedeon táborno-
kkal Brassóba, amely e hó végével meg is lett.”11

Az idézet utolsó sorai egyfelõl a széke-
lyek december 9-i csatavesztését, Köpec felége -
tését követõen, de a december 13-i rikai csatát
megelõzõen, a Háromszéknek „felajánlott” béke -
kötésre vonatkozhatnak. Ekkor inkább az idõ -
nye rés vagy legalábbis az összeütközés elodá -
zása volt a cél Gedeon tábornok részérõl. Heydte
a háromszékieket a feltétel nélküli megadásra
szólította fel levelében, és azzal fenyegette meg
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õket, hogy ellenkezõ esetben a felégetett és 
le mészárolt Köpec sorsára juttatja az egész Há -
rom széket. 

A felajánlott békérõl a Honvédelmi Bi -
zottmány december 13-án tárgyalt, de a drago -
nyos császári százados ellen a támadásra való
elõkészületeket nem állította le. Heydte „békea-
jánlata” és idõhúzása, hogy bevárhassa az újabb
haderõket, nem vált be. Köpec elpusztításának
megrendítõ híre az egész Háromszéket mozgásba
hozta. 1848. december 13-án a Felsõ rákos–
Vargyas–Rika térségben Gál Sándor, Horváth
Ignác, Gábor Áron vezetésével a székelyek szét -
verték Heydte Felsõrákos melletti táborát.12

Másfelõl tehát Háromszék és Gedeon al -
tábornagy közötti béketárgyalásokra, melyeket
Nagy Elek úgy említett meg, hogy „december hó
végére meg is lett”, az 1848. december 24-i híd-
végi csatát követõen került sor.

A Schurrter tábornok dandárával decem-
ber 18-án megerõsített osztrák haderõ, egybe -
vonva minden erejét, december 24-én Hídvég és
Árapatak között ütközött meg a Sombori Sándor
vezette székely erõkkel.13 A technikai és számbe-
li fölényben lévõ császáriak gyõztek. A székely
vereség másik oka az volt, hogy a hosszú téli
táborozásba belefáradt, a karácsonyi ünnepekre
hazavágyó katonákat az inkább osztrák érzelmû
katonai vezetés tömegesen hazabocsátotta.14

A lehangoló csatavesztés, a kialakult bel -
sõ zavar, a külvilágtól elzárt, segítséget sehonnan
nem várható Háromszéket – az ország többi ré -
szébõl valós hírek nem érkezhettek, de álhírek
terjengtek, hogy Kossuthot elfogták, a magyar
ügynek vége, s Bem Józsefnek észak-erdélyi sik-
ereirõl mit sem tudhattak –, a Honvédelmi Bi -
zottmányt, élén Berde Mózessel, a fegyverszünet
mihamarabbi megkötésére sürgette. Az elõtár-
gyalásokat követõen a pacifikációra 1849. január
2-án került sor. Háromszék nevében az árapataki
szerzõdés néven ismert egyezséget Béldy
Gergely és a küldöttség további nyolc tagja írta
alá, osztrák részrõl pedig az okmányt Gedeon
császári tábornok szentesítette. Ezt követõen a
vezetõség egyes tagjai, az élen P. Horváth Albert
fõkirálybíró és a fõtisztek egy része január 4-én
Brassóban tették le a hûségesküt.15

Az eskületételt követõen Sombori
Sándor ezredest és Nagy Elek számvevõszáza-
dost Gedeon tábornok számonkérés végett
Brassóba rendelte. A két tisztet 1849. január 7-én
Sydlovski nyugalmazott százados kísérte a
császári tábornok elé. Nagy Elektõl az ezred
pénz tárát és a számadásokat kérte számon,
ugyan akkor kikérdezte azt is, hogy melyik tiszt-
nek mennyi fizetést adott a kérdéses idõben.
Ezidõ alatt tébolyodott meg Sombori ezredes,
akit valószínûleg a tábornok számonkérései, fe -
nyegetõzései és vádaskodásai sokkoltak olyan
mértékben, hogy az elméje elborult. Sombori
Brassóban maradt, Nagy Elek pedig azzal a
paranccsal utazott haza, hogy „szorgalmazza” az
ezred átadását Nagy Imre császári alezredesnek.
Ez meg is történt, azonban rövidesen a magyar
szabadságharc ügye fordulópontjához ért. Bem
vezetésével a tavaszi hadjárat során „több csaták
után Szebent diadalommal bévették, egyszóval
Gedeon és Puchner táborát behajtották a Szeben
körül lévõ muszkákkal együtt Oláhországba,
úgyhogy 1849-be március 12-én Erdélyben már
a székelyek és magyarok uralkodtak”,16 március
21-én a törcsvári szorosnál Heydte seregei, a
tömösi szoroson át pedig az osztrák–orosz ellen-
séges erõ többi része hagyta el Bem József serege
elõl menekülve Erdélyt.

A mindvégig Sepsiszentgyörgyön tartóz -
ko dó Nagy Elek a tavaszi hadjárat végével és azt
követõen jut egyre nagyobb szerephez. Gál
Sándor ezredes 1849. március 7-i parancsolata
értelmében Daczó Zsigmond, a székely huszár -
ezred kormányzója az ezrede elszámolásainak az
elvégzésével és a székely huszárok lóbeszerzési
alapjának az elszámolásával bízta meg. Az utóbbi-
val, mert az a volt határõr huszár családok tulaj-
donát képezte, a berendelt és érintett családok
kép viselõi elõtt, mind a revindikált havasok, mind
pedig a fourage-pénztár jövedelmeirõl 1849. áp -
rilis 11-én adott számot, és adta át további kezelés
végett a meghatalmazott személyeknek.17

Alig fejezte be ezredese erre vonatkozó
utasításának teljesítését, Mészáros Lázár hadügy -
miniszter április 16-i dátummal F/g 11305.
számú, Debrecenbõl keltezett „tiszti rendelvé -
nyével” hadbiztossá nevezte ki 18, ugyanekkor
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Nagy Eleket honvéd õrnaggyá léptette elõ.19 Mint
hadbiztos õrnagyot F/g 11438-as rendelettel áp -
rilis 24-i dátummal, a Temesközben harcoló Bem
altábornagy táborába rendelték, hogy a „pénzü-
gyet kezelendõ”, Lugoson jelentkezzék szol-
gálattételre.20

Lugosról a táborral Szenttamásra ment,
majd az altábornagy parancsára Pestre utazott,
hogy a hadsereg számára pénzt vételezzen fel.
Ezt teljesítve, Bem hadtesteit Törökbecsén, Becs -
kereken, Pancsován, Versecen, Fehértemp lomon,
Orsován, Mehádiában, Karánsebesen, Lugoson
pénzzel látta el, számadásaikat egybegyûjtötte,
és azokat a közben Szegedre költözött minisz -
tériumnak elszámolva adta át. Itt vehette kézbe
1849. július 24-én Aulich hadügyminiszter
aláírásával megerõsített fõintendánsi és „lovas
alezredesi” kinevezését, amely tíz pontba foglal-
va összegezte kötelezettségeit is.21

Szegedrõl elutazva, július 26-án Vetter
Antal altábornagynál jelentkezett, kinek rende -
letével újabb „körútra” indult. Kmetty György
tábornoktól Perlászra utazott, de erre az út nem
lévén biztos, Törökbecsét, Nagybecskereket
érintve Pancsovára, Versecre, Temesvárra jutott
el, majd Lugosra, onnan Lippára, ahol értesült
Arad bevételérõl és Görgey parancsára Világosra
ment, ahol tiszttársaival együtt le kellett tenniük
a fegyvert a cári csapatok elõtt. 

A világosi fegyverletételt követõen az
oroszok a honvédtiszteket a császáriak kezére
adták, akik az aradi várba kísérték õket, és mint
rabokat a kazamatákba zárták. Nagy Elek megje-
gyezte, hogy mint hadifoglyoknak sanyarú sor-
suk volt: „bezártak, minden ágynémû nélkül a
kopac földön tartottak, éheztettek, rongáltak, ala -
cson szavakkal illettek” és tartott minden addig,
amíg Schlick tábornok meg nem érkezett, aki
annyi enyhítést tett a tiszti foglyoknak, hogy fi -
zetést rendelt számukra, és megengedte, hogy a
vár vendéglõiben étkezhessenek.22

Nagy Eleket rövid idõn belül Pestre
kísérték, ahol „több napokig” tartották, majd sza -
badlábra helyezve hazabocsátották. 1849. szep -
tember 23-án jelentkezett Sepsiszentgyör gyön a
kerületi fõbiztosnál, Kovács István cs. kir. száza-
dosnál, akitõl hivatali beosztást kapott. 

Mikor körútja során Wohlgemuth altá -
bornagy polgári és katonai fõkormányzó Sepsi -
szentgyörgyöt is meglátogatta, Nagy Eleket
maga elé parancsolta, és az 1848/49-ben össze -
kuszálódott árvaügyek tisztázását bízta rá.
Ugyan ekkor Glanz miniszteri tanácsos a fõkor-
mányzó tábornok meghagyásából arra utasította,
hogy jelentést készítsen arról, milyen eredmén-
nyel mûködött az 1847-es országgyûlésen, és te -
gyen javaslatot arra is, miként lehetne a székely
katonáskodó családok sérelmein segíteni, kiadási
költségeiket csökkenteni.

Habár nem szívesen, de elvállalta a há -
rom széki árvaügyek intézését és elmaradt szám -
vitelének rendbetételét, mert tudatában volt
annak, hogy ha visszautasítja a „kegyes” ajánla-
tot, könnyen a fogságban szenvedõ tiszttársai
sorsára juthat. A kért jelentést és véleményének
„leplezetlen kinyilvánítását” az országgyûlésen
elért határozatokról és eredményekrõl, illetve a
székely határõrséggel kapcsolatos javaslatait
rövid idõn belül elkészítette, és már 1850. feb -
ruár 10-én elküldte Wohlgemuth tábornoknak.23

Igaz, a tábornok a „rebellis” és megfigyelés alatt
álló volt számvevõ tiszt feliratát válaszra nem
méltatta, de Heydte alezredes 1850. április 30-án
Udvarhelyrõl keltezett rendelete és a kerületi biz-
tosság 1850. május 5-i 4707. számú átirata útján
Nagy Elektõl a nála lévõ összes, az 1847-es or -
szággyûlési és határõr családok állapotára vonat -
kozó iratot bekérette.24

Azt, hogy Nagy Elek alapos kimutatásai,
számításai, jelentései mennyiben járultak hozzá a
határõrség megszüntetéséhez, nem lehet fel mér -
ni. Annyi azonban bizonyos, hogy a Habsburg-
vezetés belátta: a már a szabadságharc idején
megszûnt intézmény fenntartása nem célszerû és
egyáltalán nem korszerû. Ezért nemsokára, az
1851. január 22-én kiadott rendeletével feloszlat-
ta, és az addigi öt erdélyi határõrezred helyett
azonos számú sorezred, négy gyalog- és egy hu -
szárezred felállítását rendelte el.25

Mintegy tizenöt esztendõ múltával, éle-
trajza megírásakor ezen rendelet megjelenésével
kapcsolatban vetette papírra azokat a sorokat,
amelyeket a bevezetõ elején abból a célból ollóz-
tunk ki és idéztünk, hogy Nagy Elek emberi
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nagy ságát kellõképpen méltatni és jellemezni
tudjuk. Ekkor sorolta fel pontokba foglalva
azokat a „gyökeres törvényeket” is, amelyek az õ
megfogalmazásában és értelmezésében a közte -
her viselést és a mindenkire kötelezõ katonásko -
dást szabályozhatták.26 „Az országos köztehervi -
selés nem egyéb – határozta meg –, mint az, hogy
minden lakosa az országnak minden különbség
nélkül, legyen gróf, báró, nemes, földmíves, ipar -
ûzõ vagy hivatalnok, tartozik az ország költségei
fedezésére vagyonához mérve adózni, és emellett
tartozik a honvédelmi terhbe is részt venni, azaz
katonáskodni, a törvények értelmében.”27

Nagy Elek a rábízott árvaügyek rend-
betételével és a számadások revíziójával 1850-
tõl kezdõdõen mintegy két évet dolgozott. Lel -
kiismeretes munkáját már 1851. március 13-án
keltezett 4652-es számú átiratában elismerte a
felsõbbség, mi több, ugyanezen év május 3-án
kiadott 11 347. számú rendeletével arra kérte fel,
hogy dolgozza ki és véleményezze, milyen tör -
vényeken és rendelkezéseken alapult a volt szé -
kely ezredeknél az árvaügyek kezelése. A felké -
résnek rövid idõn belül „megfelelt”, és tíz nap
múltán, május 16-án elküldte az óhajtott dolgo-
zatot a guberniumnak.28

A császáriak nemcsak a volt számvevõ
százados számviteli képzettségét és tehetségét is -
merték el, hanem mint szaktekintélyt is nyilván-
tartották. Ennek egyik bizonyítéka gróf Nádasdy
fõtörvényszéki elnök 1852. február 12-én kel-
tezett hivatalos levele, melyben arra kérte fel a
„re ferensként” dolgozó Nagy Eleket, hogy a ke -
rületi törvényszékek részére „zsinórmértékül”
kidolgozott új árvaügyi instrukciót „aprólékosan
átolvassa” és elemezze, észrevételeirõl és nézete -
irõl pedig mihamarabb tájékoztassa.29 Habár nem
említi önéletírásában, de valószínûsíthetõ, hogy
ennek a felkérésnek is haladéktalanul eleget tett,
véleményezte az instrukciót, és észrevételeirõl
tá jékoztatta a fõtörvényszéki elnököt.

Miközben Sepsiszentgyörgyön az árvaü-
gyekkel és felsõbbségek által kért munkálatok
elkészítésével foglalkozott, 1852-ben a szebeni
cs. kir. haditörvényszék véglegesen letárgyalta a
szabadságharcban való szereplésének ügyét. Az
1851. december 23-án hozott rendelet értelmé -

ben, 1851. december 31-i hatállyal értésére
adták, hogy számvevõ századosi rangjától meg-
fosztották, szolgálatából elbocsátották, a huszár -
ezredtõl élvezett járandóságát megvonták, egy -
szóval büntetésbõl állományon kívül helyezték.30

Sepsiszentgyörgyön a kerületi hivatalnál
számvitellel is megbízott volt huszárszázados a
rangja és tiszti fizetése elvesztése után egy ideig
a cs. kir. kerületi biztosságtól mindössze 1 forint
30 krajcár napidíjat kapott. Ezt 3 forintra azt
követõen emelték fel, hogy 1852. augusztus 6-án
Nupenau ezredes a kormányzó határozatából
Nagy Eleket mint napidíjas írnokot szolgálatra
Nagyszebenbe rendelte.31

Nem sokkal azelõtt, hogy Nagyszebenbe
utasították volna, értesülést szerezve arról, hogy
több bajtársának sikerült újból szolgálatba lép-
nie, vagy nyugdíjat, esetleg kegyelmi pénzt elny-
ernie, õ is hasonló szándékkal, 1852. július 15-én
kérelmet nyújtott be az udvarhoz. Abban a re -
ményben folyamodott a császárhoz, hogy kegye -
lemben részesül, és újból szolgálatba léphet,
eset leg hosszú, 38 éves számvevõtiszti szolgá -
latát figyelembe véve a császáriak nyugdíjazzák,
rosszabb esetben kegydíjban részesítik. Az elnö-
ki hivatal Bordolo altábornagy aláírásával 1853.
február 13-án keltezett leirata egyértelmûen el -
utasító volt. Tudtára adták, hogy „a felkelés
ügyé ben való nagyfokú részvétele miatt õfel-
sége” 1853. január 15-i határozatával megtagad-
ta tõle mind a tiszti állásának visszanyerését,
mind a nyugdíjazását, és a kegydíj elnyerését is.
Ugyanekkor elutasították azt a kérelmét, hogy
polgári alkalmazásra jogosult legyen.32

A császárhoz küldött folyamodványával
kapcsolatban, utólag önéletírásában azt a meg -
jegy zést fûzte, és meg volt errõl gyõzõdve, hogy
a General Commandóhoz leküldött kérvényét
azért nem bírálhatták el Bécsben pozitívan, azért
nem nyerhette el a kegyelmet, mert Nagysze ben -
ben ellenségei, élén Fronius fõhadbiztossal el -
lene mûködtek. Ahelyett, hogy jó ajánlatokat tet-
tek volna, újabb nyomozást indítottak ellene.
Megvádolták a császári kormányzat elõtt, hogy
már a székely határõrség korában, a benyújtott
irataival lázító tevékenységet folytatott. Bujto ga -
tó ténykedése akkor csúcsosodott ki, mikor
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1847-ben az országgyûlésen az országos bizott -
mány elõtt feltárta a székely határõrök sérelmeit,
s e tette mély hatással volt a székelységre. Vádol -
ták azzal is, hogy Háromszéken tekintéllyel bíró
és elismert személyiségként ahelyett, hogy tekin-
télyét latba vetve az osztrák kormányt szolgálta
és szolgáltatta volna, elválalta a fegyvert fogó
há romszékiek megbízatását, szerepet vállalt
1848 novemberében a küldöttségben, amely a
reguláris császári katonasággal szemben a rebel-
lis szék érdekeit képviselte. Mi több, elfogadta a
magyar kormánytól a hadbiztossá való kineve -
zését, amit késõbb azzal tetézett, hogy honvéd
alezredesként, mint a déli hadsereg fõintendánsa,
a magyar forradalmat egészen a világosi fegyver-
letételig szolgálta.

Ezen tetteiért – fenyítették meg rossz -
akarói –, nem érdemel kegyelmet. Tartsa szeren -
cséjének, hogy csak tiszti rangjától fosztották
meg, mert ha a cs. kir. haditörvényszék ezen tet-
teirõl hamarabb tudomást szerez, több mint bizo -
nyos, hogy húsz év fogságon alul nem menekül-
hetett volna. Ezeknek a vádaknak alapján került
Nagy Elek a „fekete könyvbe”, és nem részesült
kegyelemben, maradt állás és fizetés nélkül.33

Az 1854. december 16-án kiállított iga zo -
ló okmány szerint a 13 332-es cs. kir. kor mány -
rendelet határozatából Nagy Elek 1854. decem ber
15-ig tartózkodott Nagyszebenben, mint diurnis -
ta. Ezidõ alatt, ismerte el a bizottmány, „nemcsak
a likvidációs bizottság által hozzájuttatott elszá-
molásokat, speciális számfejtéseket és kiszabási
mun kálatokat intézte sok szorgalommal és pon-
tossággal (...), hanem a cs. kir. országos fõbiz-
tosság által rábízott számfejtéseket is sok pon-
tossággal dolgozta ki, az 1848/9 és 1849/50-ben
Erdélyben felállított katonai kórházak majdnem
minden elszámolását megszerkesztette, az ehhez
szükséges folyamodványokat összeállította.”34

Egy a család birtokában megõrzött német
nyelvû nyilatkozat azt tanúsítja, hogy Nagy Eleket
1854. december 18-án Nagyszebenbõl va ló haza-
utazása idején a volt székelyhatárõr ezred 2. lovas -
százada legénységének a nevében George Popa
õrnagy jelenlétében a Fogaras vidéki vajdarécsei
és dézsáni volt román határõrök a lóbeszerzés és
mundér alapjaik visszaszerzésével és az ezzel járó

szükséges eljárások lefolytatásával bízták meg. A
felhatalmazók, George Lepºa Dézsánból, Teodor
Miloºan és Wissaliom Petriºor Vajdarécsébõl ab -
ban egyeztek ki jogi képviselõjükkel, hogy min-
den megtérített forint után 3 krajcárt fizetnek, és a
szükséges útiköltségeit is megtérítik.35 Miután
hazakerül Sepsiszentgyörgyre, nem lehet tudni,
hogy folytatta-e az elvállalt ügyet, vagy vissza -
mond ta, az erre vonatkozó iratok elkallódtak, ön -
életírásában pedig nem tett róla említést. 

Azt követõen, hogy 1854. decemberének
végén otthagyhatta a nagyszebeni diurnista ál lását
és hazajöhetett családjához, minden állami kere-
seti lehetõségtõl eltiltva, a megélhetéséért külön-
bözõ peres ügyek lebonyolítását vállalta el.
Ugyanakkor gróf Kálnoky Ádámné, gróf Bethlen
Gábor és gróf Nemes Ábrahám jószágainak a
felügyeletét és igazgatását is elvállalta. Mind ezek
mellett a fogságból nemrég szabadult „bajtár -
sától”, Maurer József volt 1848/49-es honvéd
alszázadostól pénzt kölcsönözve meg sze rezte a
dohánykereskedés, a só- és bélyeg egyed árusítás
jogát, és feleségével egy vegyeskereskedést nyi-
tott a városban.36

Sokrétû elfoglaltsága mellett, mint váro sa
jónevû és tekintélyes polgára részt vállalt Szõcs
János cs. kir. hivatalnokkal az 1854/56 kö zött
épült új városháza felavatási ünnepségé nek a
megszervezésében is. Ezt a Kolozsváron megje-
lenõ Magyar Futár tudósítójától tudjuk meg, aki
kiemelte, hogy „a megnyitás egy csinosan ren-
dezett táncvigadalommal érdekesíttetett”, mely-
ben a környékrõl mintegy 350 illusztris személy
vett részt. A sikeres mulatság a „volt cs. k. hu szár -
kapitány Nagy Elek és cs. k. hivatalnok Szõcs
János uraknak, mint (...) fáradhatatlan munkásság
és kitartás, úgyszintén a rendezetben csin által”
elért szervezésüknek volt köszönhetõ.37

1855-ben szánta el magát arra a bátor
lépésre, amellyel aztán közel tíz év múltán kivív-
ta magának Felsõháromszék falvainak az elis-
merését és háláját. Bátor tett volt és nagy elszánt -
ságot igényelt vállalkozása, hiszen a megtorlások
és az abszolutizmus korában egy olyan per elvál-
lalása, amelyet a császári kincstár ellen kellett
folytatni – és amelyet azelõtt 85 éven át a fel -
peresek nem tudtak eredményre vinni a Habs -
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burg-hatalommal szemben –, nagy kihívást jelen-
tett. Igaz, az egyezségkötések elõnyös és jó ha -
szonnal kecsegtették, de a per kimenetele már a
kezdeteknél kétséges volt. Az 1853-ban kiadott
májusi két pátens határozata szerint az „ilyen
színû pereket” még 1854 augusztusával bezáró -
lag „törvény útján” kellett volna „beperesíteni”,
õ pedig csak 1855 elején vállalta át az ügyeket,
így még a per újrafelvétele is bonyodalmakba
ütközött.

A báró Szentkereszty család perét, me -
lyet elõbb a székely határõrséggel, majd a kincs -
tárral folytatott az eltulajdonított, úgynevezett
revindikált havas birtokaiért, említettük, 1855
elején vállalta el. Errõl értesülve Bereck városa,
Ozsdola, Kézdialmás, Csomortán, Lemhény,
Nyújtód, Kézdisárfalva, Szászfalu és Gelence
községek képviselõi is felkérték, hogy havasai -
kért a kincstárral folyó, már régebbtõl megfenek-
lett perüket dûlõre vigye. A felsõháromszéki fal-
vak ügyét 1855 februárjában vállalta el.38 A
kilenc évig húzódó, anyagi áldozatokat követelõ
ügy érdekében ötször utazott fel Bécsbe, sok
veszõdés árán és a kormány által elé gördített kü -
lönféle akadályok elhárításával, végül a csá szár
is fogadta audencián. Az itt elõadottak alapján
1863. szeptember 24-én kiadott rendelet az em -
lített községeknek és a Szentkereszty családnak
visszaadta a jogos tulajdonaikat, és még jutányos
kárpótlásban is részesítette õket.39

Köszönetül a felsõháromszéki falvak egy
serleggel ajándékozták meg. „Ezen emlékpoharat
– írta visszaemlékezésében – hálaköszönetek
mel lett ürítették, és nekem ünnepélyesen által-
adták a falvák Kézdivásárhelyen, ez volt (...) azon
második perc, amelyben egész életemen ke resztül
fáradozásaimnak jutalmát örömét láttam...” 

Az ezüstpohárba a hálás községek a kö -
vetkezõ sorokat vésették az ötvössel: „Emléke
Bereck, Almás, Csomortán, Lemhény, Nyújtód,
Szászfalu, Sárfalva, Gelence községének Ozsdo lá -
val egyetembe, melyet õsi havasai visszaszer zésé -
ért Nagy Elek atyánkfiának szentelnek 1864-be”.40

Habár a serleget Nagy Elek, mint emlé -
ket családi ereklyeként neje halála után „örökrõl
örökre” a fiúág legöregebbjére hagyományozta,
Pálmay József megjegyezte, hogy az ajándékba

kapott „pokál” az Erdélyi Múzeumba került és
annak birtokában van Kolozsváron.41

A szabadságharcot követõen, miután 1851
januárjában a székely határõrség intézmé nyét
meg szüntették, annak teljes ingó és ingatlan vagy-
onát – mert a határõrök császár iránti hûsé geskü -
jüket megszegték, és a rebellisek oldalán harcoltak
–, büntetésbõl elkobozták. A császári kincstár ke -
zé re jutott vagyonkomplexumról a jogos tulajdo -
no sok soha nem mondtak le. Fõleg az 1860-as
évektõl kezdõdõen, „az alkotmányos szabadság
el sõ sugarainál” egyre gyakrabban hangoztatták és
emelték fel szavukat igazságtalanul elsajátított
vagyonaik visszaszerzése érde ké ben. Elkobzott
ha vasaira egyre több község jelentette be jog -
igényét. A tulajdonjogosultság alapján 1861/62-
ben mind Csík-, mind Három szék a határõrség
ide je alatt létrehozott alapjait követelte, ugyan -
ekkor a volt határõr huszár csa ládok a lóbeszerzési
alapjukért többszörösen folyamodtak a felsõbb-
ségekhez. Végül az 1864. évi kormány, ha még a
többit nem is, de a lóbeszerzési alap vagyonára
nézve elismerte a jogigé nyeket.42 Az abszolút kor-
mány nem ellenezte az alap kiosztását sem, és a
jogosult családoknak, akik a betételt hitelesen iga-
zolni tudták, igényeik bejelentésére és igazolására
1865-ben egy évi záros határidõt tûzött ki.43

Ekkor vállalt utoljára közéleti szerepet a
már 66. életévében járó, önéletrajzán dolgozó
Nagy Elek, összeállítva a jogosult huszár csalá-
dok névsorát. „Áldott legyen a hû sáfár emléke!
– adta meg a tiszteletet a magát „Gyalog”-nak
nevezõ egykori székely határõr, felidézve a tör -
ténetet – Nagy Elek a közmûvelõdés barátainak
kérésére elõszedte a poros, mohos aktákat, s amit
csak õ tudott tisztába hozni, tisztába hozta az ügy
állását, kimutatta, hogy hol van és mennyi az
összeg (akkor még csak 53 417 forint 28 kr volt
kötvényekben és készpénzben), kimutatta, hogy
melyik családok minõ mértékben illetékesek.”44

Ezt a kimutatást a jogosult családok neveivel
1866-ban a Kolozsvári Közlöny is leközölte.45

Életrajzának megírását Nagy Elek 1869.
január 8-án fejezte be. Hátralévõ életét családja
körében, visszavonultan élte le. 

Kiss Juliannával (1811–1876) kötött há -
zas ságából kilenc gyermeke született.46 Közülük

63

002_002.qxd  08.02.2017  16:13  Page 63



öten érték meg a felnõttkort, Jozefin, Elek,
Sándor és Róza gyermekekként haltak el. Életben
maradt fiai közül Károly, kinek felesége Séra
Polixéna volt, gyermektelenül, 1861-ben hunyt
el. Az 1834-ben született fia, László (mh. 1904.
március 11.), mint sepsijárási dulló kezdte hi -
vatalát, majd városi számvevõ lett, aztán mint
váro si tanácsos és alpolgármester húsz évig szol-
gálta Sepsiszentgyörgyöt. Legnagyobb lánya,
Julianna 1831-ben született. Elsõ férje, akitõl
késõbb elvált, Dénes Lajos 1848/49-es honvéd-
fõhadnagy volt, második férje pedig a volt cs. kir.
huszárhadnagy, majd kereskedõ Lász Ignác lett.
Középsõ lányát, Erzsébetetet (1838–1899. febr.
22.) árkosi Mihály Elek (elsõ felesége Rácz
Anikó volt) vette feleségül, aki elsõ házasságából
két gyermeket hozott a családba: Károly vasúti
állomásfõnök és ellenõr lett Medgyesen, Vilma
pedig a bölöni Nagy Déneshez ment nõül, aki
árvaszéki ülnök volt Sepsiszentgyörgyön. Közös
gyermekük összesen kilenc született, öt fiú és
négy leány: Elek, Gergely, Pál, József, Béla,
Emma, Klára, Berta és Erzsébet. Legkisebb lá -
nyát, Máriát (1839–1890. augusztus 21.) Kölönte
Antal 1848-as székely huszárõrmester, késõbb
dul ló vette el feleségül, kitõl három gyermeket
hozott a világra, a gyermekek: Ilka, Rüóza, Berta.

A már említett László fia kétszer nõsült.
Elsõ felesége árkosi Mihály Zsuzsa (1839–1863)
halála után vette el annak nõvérét, Máriát (sz.
1830). Elsõ nejétõl két gyermeke született, Elek
és Anna, a másodiktól pedig hat: László (1864–
1883), Imre, Zsuzsa, Zsuzsanna (1872–1885),
Mária és Vilma.

Mária, kinek férje Nagy Kálmán keres -
kedõ volt, fiatalasszonyként halt meg, 28 éves
korában, 1895. június 26-án. Az 1874-ben szü -
letett lányát, Vilmát, Szántó Károly lemhényi kör-
jegyzõ vette el feleségül, Annát (1863–1928),
elsõ feleségétõl született lányát pedig Gödri
Ferenc, aki Sepsiszentgyörgynek volt a legtevé -
kenyebb polgármestere.

Fia, Elek, az életrajzíró Nagy Elek uno -
ká ja, 1859-ben született. A Székely Mikó Kol -
légi umban tanult, majd a nagyszebeni hadapród
iskolába iratkoztt be, de betegsége miatt le kellett
mondania a katonai pályáról. Visszatérve szülõ -

városába, magánszorgalomból képezte magát, és
gazdálkodásba kezdett. Kertészete, különösen
gyü mölcsöse és faiskolája hamarosan Három -
szék-szerte ismertek és keresettek lettek. A
Székely kiállításokon, a különbözõ terménykiál-
lításokon számos díjat és elismerést nyert. Mi -
után elvette Kiss Dénes kalapos lányát, Bertát
(1862–1922), belépett apósa mûhelyébe, és rövid
idõ alatt kalapgyárrá fejlesztette, egyedi gyártója
volt a magyar csendõri kalapoknak.47

Aktívan részt vett a megye közéletében.
Õ alapította meg nyolc év fáradozás után az Ipar -
társulatot, melynek elnökévé választották (1893).
Elnöke volt az 1892. december 11-én alapított
Sepsiszentgyörgyi Iparosok Olvasó-egyletének,
a Sepsiszentgyörgyi Betegsegélyzõ Pénztárnak.
Az 1893-ban alakított Háromszékmegyei Ipar -
fejlesztõ Bizottságban helyettes titkári funkciót
töltött be. Részt vállalt a háziipari iskola létre-
hozásában és fejlesztésében. Huszonöt évig volt
a Háromszéki Takarékpénztár igazgatósági tagja,
majd igazgatója.

Rendszeresen közölt a Székely Nemzet ben
és a Székely Népben, fõleg az iparfejlesztéssel és
Háromszék iparával kapcsolatban. Három szék
mil lenniumi Emlékkönyvében õ írta meg a köz -
gazdasági fejezet legnagyobb részét és az õsfog -
lalkozások közül a halászatot, amelyben a helyi
népi halászat különbözõ módozatait mutatta be.

Felesége halála után kétszer nõsült újra.
Elõbb özvegy Szederjessy Ödönnét, majd öz -
vegy Kovács Jenõné, ilencfalvi Szász Ilonát vette
feleségül. Gyermeke csak elsõ házasságából szü -
letett: Elek, Dénes és Mária.48

Elek volt az, aki apja halála után örökölte
a Nagy Elek-féle hagyatékot, melyet Dénes fiára
hagyományozott, aki egyetlen lányára, Mártára
hagy ta. Neki nem lévén leszármazottja, így ke -
rült az önéletírás az oldalági rokon Sütõ Nagy
Mária nyugalmazott tanárnõ családjához Maros -
vásárhelyre. 

Nagy Elek, a nagyapa „a derék polgár,
volt székely huszár százados és számvevõ, ké -
sõbb honvéd alezredes és fõintendáns” 1872. jú -
ni us 14-én, hetvenhárom éves korában, „szélütés
következtében” hunyt el. Katolikus szertartás
sze rint helyezték örök nyugalomba a sepsiszent-
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györgyi római katolikus temetõben lévõ családi
kriptába. Tiszta lelkiismerettel állhatott égi ura
elé, és megtehette utolsó jelentését – „székely
népemért, akiket én még a túlvilágon is szeretek,
én mindent elkövettem (...), lelkem tiszta ... az
igazságos teher elosztásért vívtam én egész éle -
temben... A katonáskodó székely nemzet sérel -
mét megismervén honfi kötelességemnek tartot-
tam azokon annyiba, amennyibe hivatásom
engedte könnyebbíteni...”

*
A „hosszadalmas”, negyven ívre terjedõ

életrajzot elõször és egyben utoljára 1901-ben,
Háromszék vármegye nemes családjai címû
munkájában Pálmay József családtörténész hasz -
nálta fel. Ennek alapján írta meg mûvében Nagy
Elek honvéd alezredes életének és munkásságá-
nak több mint egy oldalas méltatását. Az ön élet -
írást ugyanekkor a genealógus a székely nemzet
története írójának, de egyben a történészek fi -
gyel mébe is ajánlotta, lábjegyzetei pedig arra
figyelmeztettek, hogy a család birtokában egy
gaz dag dokumentum- és okiratgyüjtemény van.49

Azóta több mint száz év telt el. Két világ -
égés, impérium- és rendszerváltások követték
egy mást. „Életrajza Nagy Eleknek, melyet sze -
retett nejének és gyermekeinek számokra, mint
emléket megírt Sepsiszentgyörgyön 1865-ben
életének 66-ik esztendejében”, szerzõjével együtt
feledésbe merült.

A Székely Nemzeti Múzeum közel tízez-
er darabból álló gyászjelentõ törzsgyûjteményét
rendszerezve és a sepsiszentgyörgyi temetõben
nyugvó szabadságharcosokra vonatkozó adatok
után kutatva Nagy Elek „derék honpolgár, volt
székely huszár százados és számvevõ, késõbb
alezredes és fõintendáns” 1872. június 14-i halá -
láról kiadott gyászjelentõt 1999-ben találtuk
meg. A személyi adatokat közlõ kisnyomtatvány,
melyet a brassói Gött János és fia Henrik nyom -
dájában nyomtattak, egy tévhitet is tisztázott:
sepsiszentgyörgyi Nagy Elek, ahogy ez eddig
feltételezhetõ volt, nem a szemerjai református,
hanem a sepsiszentgyörgyi római katolikus teme -
tõben, családi kriptában nyugszik.50

Ennek felismerésében fordultunk útba -
iga zításért és segítségért a Szent József plébánia

irodájához. Itt tudtuk meg, hogy a Nagy család
utolsó leszármazottja, az ükunoka él és gondozza
a családi nyughelyet. Pap Ibolya nyugalmazott
kántor – mindenki Ibike nénije – szívesen segí -
tett, címet adott, mi több, beajánlott az idõs Nagy
Mártánál, aki készségesen rendelkezésünkre állt,
és az elsõ találkozáskor elmondta: kevés emlék
maradt fenn az üknagyapjáról. Egy festményt
õriz, melyen Nagy Elek székely huszár tiszt és
menyasszonya Kiss Julianna, kovásznai Kiss
Gábor székely huszár fõhadnagy és blanken-
schwerti báró Marçant Terézia lánya látható, me -
lyet a képíró egy porcelánba égetett esküvõi kép
után festett meg. A korabeli porcelán tárgy, mint
megannyi más családi ereklye, a világháborúk
egyi kében tûnt el. A gazdag családi irattár java -
része ugyancsak a két világégés és a menekü -
lések áldozata lett. 

Azt a keveset, amit a megmaradt iratok
kö zül megõrizhetett, készségesen átengedte át -
olvasásra. Ezek között találtunk rá azokra az ira-
tokra, melyek egyikének hátán ceruzával felírva
ez állt: „A revindikált havasok pere”. A mintegy
tíz évig tartó per aktacsomója, melyet Nagy Elek
a felsõháromszéki falvak és a Szentkereszty
család nevében a havasaik visszaszerzéséért a
kincstár ellen folytatott, jóval vaskosabb lehetett
– de megtudtuk, ezek az 1916-os meneküléskor
kallódtak el. A revindikált havasok megõrzött
periratainak nagyrészét az 1850/60-as években,
az önkényuralom ideje alatt állították ki.
Legtöbbjük gótbetûs, német nyelvû szöveg. A
nehezen olvasható szövegeket Boér Laura fordí-
totta le, akinek ezúton is köszönetet mondunk.
Tovább érdeklõdve Nagy Márta néninél, szóba
hoztuk, hogy Pálmay József könyve megírásához
Nagy Elek önéletírását is felhsználta. Feltétele -
zésünk szerint, említettük, a család tulajdonát
képezõ életrajz terjedelmes dokumentumokkal
tele, vaskos füzet lehet. Márta néni végül rájött,
valószínûleg arra a „kézzel írott könyv”-re gon-
dolunk, ami a családban mindig fiúágon örök-
lõdött, de az már nincs nála, jelenleg az oldalági
leszármazott, a marosvásárhelyi Sütõ Nagy
Mária ny. tanárnõ családjának a tulajdonában
van. Hamarosan kapcsolatba kerültünk a tulajdo -
nos tanárnõvel, s habár az elején kevés reményt
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fûztünk az eltûntnek hitt önéletírás megtalá -
lásához, kezünkbe vehettük Nagy Elek életrajzát.

A harmincötször huszonöt centiméter
nagyságú, utólag számozott, 135 oldalra terjedõ
kéziratot Nagy Elek 1865-ben, 66 éves korában
kezdte el írni, s közel négy év múltán, 1869. ja -
nuárjában fejezte be. Bõrkötéses borítóját több
mint valószínû, hogy fia, Nagy László sepsi -
szent györgyi alpolgármester készíttette az apja
halála után. Címe Sepsiszentgyörgyi Nagy Elek
1848/49-iki magyar szabadságharcbeli honvéd
alezredesnek Önéletrajza (sz: 1799 mh: 1872)

Életútját és munkásságát, ahogyan Nagy
Elek megfogalmazta, „szeretett nejének és gyer-
mekeinek számokra emlékül” írta le. Munkálko -
dásának megindoklására, a felettesei utasítására el -
végzett tevékenységének bizonyítására, az élet útja
fordulatait kiváltó okok és körülmények megmag-
yarázására önéleírásában több, mint húsz kordoku-
mentumot, utasítást, parancsot és saját jelentéseit
másolta be. Elsõk között az ud varhelyi székelyek -
nek 1791-ben, az erdélyi or szággyû lés hez benyúj-
tott „alázatos könyörgõ levele” olvasható teljes ter-
jedelmében.51 Azon kívül, hogy 1847-ben több más
dokumentummal együtt ebbõl is dolgozott, a
folyamodványt az önéletírásba inkább gyermekei
okulására másolta be.52 Azt akarta tudatosítani
gyermekeiben, hogy a székelyek nemessége olyan
privilégium „melyet sem király, sem más senki
nem adhat, mert az csak a vér által plántálódik
egyik szé kely bõl a másikba; ebbõl látható, hogy a
székely nem egyéb, mint nemes, és a nemes nem
egyéb, mint székely”53 Nagy Elek az „igazságos
teher elosztásáért” vívott munkás élete leírásával
oktatni és példát sugallni akart, gyermekeit taná -
csokkal látta el a jövõre nézve. A kiegyezést
követõen, a katona szemszögébõl említi fel a még
megoldandó problémákat. Magyarországon a job-
bágyság eltörlésével, a határõrség megszûntével a
nemesség is, tehát „minden ember adót fizet, min-
den ember katonáskodik, a katonás ko -dásból eredõ
költség pedig az ország pénztárára van átruházva s
így az országos közteherviselés egyaránt van fel -
osztva, nincs mentesítve senki, ez némelyikünk nek
igaz, hogy nem tetszik, mert nincs hozzászokva, de
ez igazság”, vagyis így helyes. Arra hívta fel a
figyelmet, hogy „a vak kockajátékot” el kell törül-

ni, és „arra kell mû köd ni, hogy ne a sorshúzás,
hanem a születés nap ja határozzon a katonáskodás-
ra való belépés re”, alóla pedig mentes ne lehessen
senki. Tuda tában volt, hogy a mezõgazdaságra, az
iparra, a tudományra szükség van, nélkülözhe -
tetlenek egy ország fejlõdésében, de mind a me -
zõgazdász, mind az iparos hasznot húz. A „tudo -
mányokban kifejlõdött egyén” is, legyen az pap,
ügyvéd vagy tisztségviselõ, munkájáért fizetést
kap, ezért nem igazságos, ha a katonaság alól
mentesíttetnek. De ha mégis felmentenék valame-
lyiküket, szerinte az volna az igazságos, ha „azon
idõre amely alatt tartoznának katonáskodásban
részt venni, példának okáért 19 éves koruktól
kezdve 30 éves ko rukig egy bizonyos összeget
fizessenek a rendes adón felül”. Ezekbõl a plusz
összegekbõl felállítható lehetne egy országos hitel -
intézet, mely segítségére volna a kölcsönzésre szo -
ru lóknak, és megszabadítaná azokat az uzsorások
kamataitól.

Arra inti gyermekeit, hogy ha „a megírt
célt eléritek, ettõl soha, de soha el ne álljatok, mert
csak így lesz az országos közterh viselése igazsá-
gosan elosztva”. Ugyanakkor azt is taná csolja,
hogy olyan képviselõket válasszanak, akik becsü -
letesek, „lélekismeretesen védnek az ország-
gyûléseken, s ha látjátok, hogy tévelygé sek re mu -
tat nak, hívjátok vissza, válasszatok mást”.54

A tulajdonában lévõ eredeti okiratok mel-
lett Nagy Elek személyi irattárában számos doku-
mentumot õrzött meg másolatban is. 1847-ben
például, azt követõen, hogy hazaérkezett az
országgyûlésrõl, az õt érdeklõ irományokról má -
solatokat készített. Tette ezt, mert hivatala meg -
követelte, de gyûjtötte és megõrizte fõképpen
azért, hogy azokat az igazságtalanságokat és jog -
tiprásokat, amelyeket a történelem folyamán a
székelyek elszenvedtek, gyermekei ez iratok tük -
ré ben láthassák és ismerhessék meg.55 A múlt hi -
bá inak, tévedéseinek a feltárásában minden háttér-
gondolat nélkül csak a jó szándék vezette. Óvva
intette gyermekeit, azokért, ami eltelt, a jelenben
nem szabad bosszút állni, a sérelmeket pedig, mert
a kiegyezéssel lehetségessé vált, csakis a „tör -
vényhozó test által kell orvosoltatni”.56

Az önéletírás legértékesebb része az a két
levél, amelyet 1848-ban Mészáros Lázár hadügy -
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miniszterhez intézett. Az elsõ azokat a számí tásait
tartalmazza, amelyeken mint a huszárezred szám -
vevõtisztje fiatal korától dolgozott, és a szé kely
határõrök túlterhelõ költségeire vonatkoznak.57

Felterjesztésében, folyamodványaiban és
az országgyûlés elõtt is kimutatta, hogy az 1212
fõbõl álló székely huszárezredben a fõtiszteket
leszámítva a székely huszár családok évi költ-
sége 96 960 forintot tett ki, ami 84 év alatt 8 106
240 forintra emelkedett. A székely gyalogezre-
dek esetében, a két ezred létszámát 4308 fõre
tette és a 40 forint átlagkiadással számítva, azok
költségeit évi 172 310 forintban állapította meg,
ami a határõrség felállításától kezdõdõen össze-
sen 14 474 880 forint kiadást fedett. Nagy Elek
számításai szerint a székely határõr családoknak,
a rájuk erõltetett katonaság miatt, nem számítva
a közmunkákat és az egyéb szolgálatokat, a há -
borúban a véráldozatokat stb., az osztrák hatalom
1847-tel bezárólag összesen 22 581 120 forintot
kellett volna, hogy kárpótlásul visszatérítsen.58

A Mészáros Lázárhoz intézett második
le vele, egybevetve az elsõvel, azért is érdekes,
mert a katonatiszt szemszögébõl – ne feledjük,
hogy felsõbb osztrák tiszti képzésben ha nem is
részesült, de közöttük emelkedett hadi írnokból
számvevõ századossá – tette meg javaslatait a
had sereg megreformálására. Nagy Elek egy
tényleges és egy bármikor használható tartalék-
sereg létrehozásában látta az új magyar hadsereg
államköltségeken való fenntartásának és megre-
formálásának lehetõségét.59 Mivel mindkét levél-
ben és az önéletírásában is világosan, közérthe -
tõen fogalmazott, ezért utólag a kimutatásainak
és elképzeléseinek a leírása a hadsereg átszer ve -
zésérõl csak Nagy Elek szavainak a megismét lé -
se volna, elemzése pedig egy katonai szakember
feladata lenne. 

Nagy Elek még csak hadiírnok volt, mi -
kor mind a gyalogezred, mind a székely huszár -
ezred francia háborúk alatt összekuszálódott
zavaros pénzügyeit rendbe tette. Ennek során,
megismerve a székely huszárezred teljes archí -
vu mát, kimutatásaival és jelentéseivel elérte,
hogy a székely huszárok 1827-tõl ingyen kapják
a szíjszerszámokat, ami évenként átlag 20 forint-
tal csökkentette a katonai kiadásaikat. Fõszerepet

játszott a lóbeszerzési alap létrehozásában, és
egyik kezelõje volt, mint számvevõtiszt, egészen
1849-ig. Az 1847-es országgyûlésen neki kö -
szön hetõen ismerték meg a statusok és a rendek
azokat a valós állapotokat, amelyek a határõrség
katonai intézménye miatt a székelység nagy
részére nehezedtek. A világosi fegyverletételt kö -
ve tõen az õ hozzáállásának, lelkes munkájának
volt köszönhetõ, hogy a szabadságharc ideje alatt
összezavarodott, átláthatatlanná vált háromszéki
árvaügyek tisztázódtak, és dokumentumai rend-
szerezõdtek. Neki köszönhetõ, hogy 1855-ben a
kincstár ellen elindított perével a felsõháromszé-
ki falvak visszakapták revindikált havasaikat, és
utolsó audenciájával elérte azt, hogy a király az
összes, a határõrség kezelésében lévõ birtokot és
ingatlant visszajuttatta jogos tulajdonosaiknak. 

Nagy Elek 1872-ben meghalt, és akkor
még nem zárult le annak az alapnak a kérdése,
amelynek létrehozásában részt vállalt, úgy gondo-
ljuk, ha nem is lehetett már köze a további ese -
ményekhez, nem távolodunk el a vele kapcsolatos
témától, ha egészében bemutatjuk a közér de keket
hatékonyabban szolgálni hivatott köz alap szét-
morzsolódásának a sorsát is. Úgy gondoljuk, hogy
ha még él, Nagy Elek is azért harcolt volna „a pen-
nájával”, hogy az említett, sok anyagi áldozatot
követelõ alap egyben maradjon, és jelentékeny
összegével a székely közérdeket szolgálja.
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Életrajza

Nagy Eleknek, melyet szeretett nejének
és gyermekeinek számokra mint emléket
megírt Sepsiszentgyörgyön 1865-ben,
életének 66-ik esztendejében

1799-be, július 17-én Háromszéken, Szotyor -
ban születtem, sorsomhoz képest Sepsiszentgyörgyön
részint a református rektornál, részint a német normális
tanodába 1814. március 31-ig tanultam, nem voltam
tanulótársaim között sem a legjobb, sem a legrosszabb.

1814-ben az országban létezett hadikormány -
zó egy utazása alkalmával megtekintette a Sepsiszent -
györgyön katonai hatóság alatt volt német normális
tanodát, amely alkalommal úgy nyilatkozott, hogy
miután nagy szükség van a katonaságnál írnokokra,
azok, akiknek jobb írásuk van, ha magukat jelentik (ha
kiskorúak is), az ezrednél írnokoknak felvétetnek.

Ennek folytán én is jelentettem magamat 15
éves koromban, és sikerült az elsõ székely gyalogez red -
nél, hogy 1814-ben április 1-sõ napján mint írnok
felvétettem, de fájdalom, alig múlt el egy néhány nap
szolgálatomba lépésem után, keserves szemrehányáso -
kat kelle szenvednem bajtársaimtól, hogy mind írásban,
mind a számolásba, mind a német nyelvben nem vol tam
oly kiképzettséggel, amint azt egy írnoktól köve telték.

Megszomorodva a világba, magamra hagyva,
hátrahúztam magamat, mindent tûrtem, szenvedtem,
azonban éjjelt-nappalt összetettem, minden üres órákat
csak arra szenteltem, hogy a katonai számvevõséget
illetõ alaprendszabályokat olvassam és tanulmányoz-
zam, s emellett az Istent kértem segítségül.

Imáim nem is maradtak siker nélkül, mert sza-
kadatlan szorgalmam annyira vitt, hogy számvevõ
Spátsék Gáspár úr ajánlatára, aki pártfogolt már 1816-
ik év végével, rám bízta az ezred kormánya az ezrednél
a háborúk alatt 1809-tõl 1816-ig restánciába maradott
pénz- és egyenruha számadások kidolgozása vezetését,
fizetésem megjobbításával.

Én a rámbízott munkákat már 1818 vége felé
oly szerencsésen és kitüntetéssel végeztem be, hogy a
székely huszár ezredes Fikweiler kérelmére 1818. no -
vember 1-sõ napjától kezdve a székely huszárezredhez
egy dicsérettel teljes decretummal, ddtó 1818. október
24-rõl, 620 szám alatt (melyet eredetileg megkaptok ked -
ves gyermekeim a számotokra félretett irományaim kö -
zött:) áttransferáltattam, ahol szinte 1809-tõl 1816-ig a
pénz- és egyenruha-számadások kidolgozása és rendbe-
hozása jutott részembe, de ahol a számadások oly za var -
ba voltak, hogy az ezred 18 534 fr 24 4/8 kr-ral pengõbe

adósa volt az álladalomnak, amely adósság lero vására
Fikweiler halála után ezredes Gróf Kálnoki Jánosnak 
1/3-ad rész fizetésének levonása elhatároztatott.

Ezen zavaroknak tisztába hozatala több éveket
foglalt magába ugyan, de megkettõztetett örömem volt,
mert egyrészrõl megszabadítottam az ezredest az
adósságtól, és más részrõl pedig a kidolgozás alkalmá-
val megismerkedtem az ezred archívumával, megis-
merkedtem szegény székely huszár családok katona
nyomasztó költségeivel is.

Ez alatt 1826. október 26-án megnõsültem és
társul vettem huszár fõhadnagy Kis Gábor leányát,
Juliánnát, akit itten Sepsiszentgyörgyön nagyatyja
nyug. cs. kir. altábornagy Báró Márçánt Mihály nevelt,
áldás poraira, mert jó és kedves nõt nevelt számomra,
aki már majd 40 évek lefolyta alatt soha meg nem bán-
tott, nem szomorított, az Isten õt áldja és tartsa meg
számomra még sok évig.

1826-ba jelentettem magamat a számvevõ pró -
ba letételére és eztet Szebenbe a hadi fõkormánynál le is
tettem, melynek folytán a cs. kir. fõhaditanács 1827-be,
március 31-én B. 1215 szám alatt a számvevõ hivatal
elnyerésére praenotált. Ezen próba letétele al kal mával
azon bizalmát is megnyertem a fõhadikormánynál, hogy
késõbben több rendben szólíttattam bé Szebenbe külön-
bözõ munkák kidolgozására, mely al ka lommal soha el
nem mulasztottam a székely katona családok terhes költ-
ségüket elõsorolni, nem mulasztottam el 1827-be a con-
tractio alkalmával erdélyi fõhadvezér gróf Hardek
õnagy méltóságának az ezredesem jelenlétébe a székely
huszárok nyomasztó sérelmeiket és meglábalhatatlan
katonaköltségeiket elõadni, ami nek az lett az eredménye,
hogy azon idõtõl fogva a nye regszert és szijjúszerszámot
az álladalomtól ingyen kapták.

1831-ben, október 16-tól kineveztettem a szé -
kely huszároknál számvevõnek, és csakhamar száza-
dosi ranggal díszesíttettem; 1838-ban letettem a próbát
hadibiztosságra és a cs. kir. fõhaditanács 1844-ben, áp -
ri lis 17-én I. 1122 szám alatt hadibiztosnak praenotált;
úgy szinte 1845-ben, szeptember 12-én B. 3443 sz. a.
megengedte hogy a Háromszék közgyûlése által rám
ruházott táblabírói címet elfogadjam; itten megjegy -
zem, hogy noha a hadibiztosi próbát csak oly egyének
tehetik le, akik philosophiát és törvényt jelesen absol -
válták, én ezen hiányt folytonos olvasásom és tanul-
mányozásom által tökéletesen kipótoltam, úgyannyira,
hogy a próbát dicsérettel állottam ki; lásd késõbb
Justitzminister gróf Nádasdi elismerését.

Ezen elõléptetésem által Nagyobb út nyílt né -
kem a katonáskodó székelyek sorsán segíteni; mint
gazdászati referens nem is szûntem meg folytonosan
nyomatékos kéréseket felsõbb helyre az ezred útján
tenni, de fõképpen beadtam 1839-ben 853 szám alatt

69

002_002.qxd  08.02.2017  16:13  Page 69



egy hiteles kimutatást az ezred útján arról, hogy segít-
senek, mert a huszár családok nem gyõzik a katona
költségeket fedezni, tekintse meg a felség hogy ezen
családok csak 1815- tõl kezdve 1838-ig a lovak és
egyenruhára az 1140 fõbõl álló létszámra évenként a 80
fr 91 200 forintot, öszvesen 19 évek alatt 1 732 800
forintot pengõbe adtak ki, de fájdalom, ezen feladásra
is semmi kedvezõ válasz nem adatott, s így elhatároz-
tam magamban 1846-ban, szeptember 18-án erdélyi
hadvezér báró Puchner altábornagynak személyesen a
magam nevemben egy munkát beadni, amelybe kimu-
tattam a székely családok sérelmeit, úgy azt is, hogy
amíg a törvényes úton segítve lesz, mi módon lehetne a
családokon segíteni és sérelmüket enyhíteni.

Ezen munkám szívére hatott a tábornoknak,
magához hívatván megrendelte, hogy magának bõvebb
ismeretséget szerezhessen, írjam le a székely katonák,
úgy szinte az oláh katonák jelenleg fennálló alaprend-
szabályait, katonai és polgári állásukat.

Ezen rendeletnek tehetségem szerint megfe -
leltem, és 1847-ben beadtam egy 80 ívbõl álló kimu-
tatásomat egy aztot kísérõ jelentésem mellett.

Ezen munkám béadása után – nem tudom mi
módon – az erdélyi országos bizottmány, amely a szé -
kely katonáskodó nemzet rendezésére volt kinevezve,
azt a határozatot hozta, hogy fõkormányzó gróf Teleki
József õnagyméltósága kéressék meg õfelségénél azon
engedélyt kieszközölni, hogy engemet a bizottmányhoz
berendeljenek.

Ezen határozat folytán 1847-ben, október 6-án
501 elnöki szám alatt erdélyi hadvezér báró Puchner tá -
bornok azon rendelete érkezett az ezredemhez, mi sze rint
õfelsége megrendelte, hogy én az országos bizottmány-
hoz megjelenjek, ezen magas rendelet nyomán 1847-ben,
október 10-én elindultam és 14-én Kolozsvárt megérkez -
tem, ahol bizottmányi elnök nagy méltóságú gróf Mikó
Imre fõkormányszéki tanácsosnál magamat feljelentet-
tem, ahol nékem a székely nemzet rendezésére vonatkozó
irományok adattak által, úgymint:

a) az 1794-ben az országgyûlés által kiké -
szített, a székely nemzet rendezését illetõ plánum

b) a kir. fõkormányszéknek 1796-ban, május
4-én 415 szám alatt ezen plánumra adott véleményével
és az udvarhelyi székely nemzetnek 1791-ben beadott
kérelmével együtt

c) ezen tárgyra vonatkozó véleményét és jegy -
zõkönyvét 1810-ben, október 15-én õfelsége rende le -
tébõl Bécsbe összegyûlt vegyes bizottmánynak, amelyet
õfelsége 1819-ben, március 12-én 4770 udvari szám
alatt visszaküldött a fõkormányszéknek, és ki mondja,
hogy az 1794-ben készített plánum nem el fogadható, és
megrendeli, hogy az egész székely nem zet õsi és régi
szokásuk szerint collustráltassék

d) egy jegyzõkönyvet, mely 1820-ban Ko -
lozsvárt, június 20-án 6636 szám alatt a fõkormányszék
és az erdélyi hadi kormány tagjai által a collustratióról
vegyesen készíttetett

e) egy jelentését a fõhadikormánynak, melyet
1820. december 13-án a bécsi fõhaditanácsnak bekül -
dött a collustrátiot illetõleg

f) egy jelentését a kir. fõkormányszéknek õfel-
ségéhez 1820-ban, október 26-án 8190 szám alatt a col-
lustratiót illetõleg.

g) õfelségének legfelsõbb rendeletét 1847-ben,
augusztus 25-rõl, és erre a fõkormányszéknek 1847. de -
cember 3-án 11936 szám alatt õfelségéhez tett jelentését.

h) és végre az 1846-ban, az országos bizott -
mány által kidolgozott, a székelyek organisátióját illetõ
újabb plánumát.

Miután ezen irományok nekem azon meg-
jegy zéssel adattak átal, hogy én azokat szorgalommal
átol vassam, és véleményemet a közelebbi bizottmány
gyû lé sébe a tanácskozás rendén nyíltan kimondjam,
kötelességemnek tartottam legelsõbben is az udvarhe-
lyi székely nemzet által az ország gyûléséhez 1791-ben
beadott kérvényét átolvasni, hogy ebbõl az õk sérel -
meiket is megtudjam, mely kérelmet örök emlékül ide
azért írom be, hogy abból a székely nemzet eredetét és
jogait ti is, kedves gyermekeim, megismerjétek.

Tekintetes Statusok és Rendek!

Felderülvén már valahára azon óhajtott idõnek
kivánatos hajnala, melybe a királyi felség minden alat-
ta lévõ nemzeteknek törvényes szabadságukat kegyel -
mesen megígérni méltóztatott; mély tisztelettel jelent
meg a tekintetes statusok és rendek elõtt a nemes ere-
detû, de a lefolyt idõnek mostoha forgási között az
alacson szolgaság terhe alá rekesztett székely nemzet, a
törvény s azt követõ királyi diplomák és felséges affi-
datiok erejek szerint régi nemesi szabadságba és õtet
örökség szerint illetõ szabadságba visszatétetni kíván-
ván ugyanis;

nem büszkélkedõ elmének nyughatatlan vá -
gya kodásából, melyet ily alázatos kérésnek módja talán
meg sem engedné, hanem megromlott törvényeinek,
elnyomatott nemesi szabadságának, megváltozott régi
törvényes szokásainak hajdani lábra való állítása ösz -
tönétõl indíttatván, könyörög – könyörgésének pedig
okait a törvény és királyi diplomák erején fundálván,
reméli, hogy a tekintetes statusoknak és rendeknek nem
fog terhökre válni, midõn azoknak eredetét a régibb
erõsségekbõl lehozni szándékozik.

A Scithák amaz északi jeges tartományoknak
emlékezetes lakosi, midõn Bálambernek, vagyis Bálé -
mir nek, amaz õk elsõ emlékezetes királyuknak vezér -
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sége alatt tízszáznyolczvanezer emberbõl álló tábo -
rokkal a Tanais vizen általköltözvén a 971-dik eszten -
dõ ben Európába bejöttek, s itten a gothusokat, gépidá -
kat, dakusokat és több nemzetségeket fegyverrel
meghódoltatván Erdélybe, mely akkor Dáciának, és
Magyarországba, mely Pánoniának és Jazigiának híva-
tott, megtelepedtek, annakutána az egymás rendében
következett királyok alatt, végtére pedig a nagy Attila
híres vitézsége által birodalmukat a legfelsõbb hatal-
masságra emelték volna; a szerencsétlen visszavonás-
nak, mely minden monarchiát megemészteni szokott,
áldozatai lettek, Ellák, Dengezics és Irnák, Attila há -
rom fia egyenetlenségök által utat nyitott az alattuk
való nemzeteknek feltámadásukra és szolgai jármuk-
nak nyakukból való kivetésekre. Sokrendbéli szeren -
csétlen ütközetek után Attilának még életben maradott
kisebbik fia, Irnák az õ kevés számból álló népével az
európai Scithiába költözött, más része pedig a szeren -
csétlen népnek Erdélynek azon részét, mely ma is szé -
kely székek, vagyis szélybeli földnek neveztetik, kiûz -
vén onnan az ott lakó népeket, mint vérrel szerzett
drága örökséget megszállotta, és noha nagy Attila jár -
ma alól akkor felszabadult nemzetségek ezen eddig raj-
tok uralkodott maroknyi népet ezen földrõl kitörölni
sokképpen törekedtek is, magukat mindazonáltal a
földüket ennyi sok ellenségük ellen is oly hatalommal
megtartották, hogy abból semmit el nem vesztvén még
akkor is, midõn a 884-dik esztendõben a magyaroknak
harmadik kijövetelekkel a hét kapitányok Pannoniát és
több ahhoz tartozó hajdan meghódolt tartományokat,
mint régi örökségeket visszaszereznék, ezen már szé -
kelyeknek neveztetett nagy Attila régi fiai magukat
meghódoltatni nem engedték, sõt a Hetumoger, vagy
Hét Magyar kapitányoknak bátran eleikben állván, régi
törsökösseinek lenni megismertették, egymással kezet
fogtanak, scithiai õsi szabadságukban, jussokban, tör -
vényeikben és szokásaikban megtartattanak nemcsak,
sõt magok ezen székelyek vezettetvén a magyarok
táborát, mint hajdani vitézségüknek, mint régi atyafisá-
gos szereteteknek példás jeleit mutatták, amint ezt ama
legrégibb írónak szavaiból így olvassuk [fordítását l. a
függelékben, F.1.]: Transactis autem (scilicet in
Civitate Atilae Regis), quibusdam diebus Dux Arpad et
sui Nobiles, communi Consilio miserunt Exercitum
contra Menumorunt Ducem Bihoriensem; cui Exercitui
Principes et Ductores facti sunt Usubuu et Velek qui
egressi sunt de Insula, equitantes per Sabulum et
Fluvium Thysciae in Porta Beuldu transnavigaverunt et
inde equitantes juxta fluvium Couroug Castra metati
sunt etc. Et omnes Siculi qui primo erant Populi Atilae
Regis, audita fama Usubuu, obviam pacifici venerunt et
ante Exercitum Usubuu in prima acie contra Menu -
morout pugnaturi caeperunt, et ipsi Hungari praeceden-

tibus Siculis, una contra Menumorout equitare coaepe-
runt. Quod cum audivit Menumorout guod Usubuu et
Vélec, nobilissimi milites Ducis Arpad cum Valida
manu praecedentibus Siculis contra eum venirent, ti -
mu it ultra quam debuit. Tertio autem die ordinatis
Exer citibus ad castrum Bellard Hungari egressi sunt,
sicut e conversio milites congregati ex diversis Nati o -
nibus contra Usubuu et suos Milites pugnare coepe-
rund. Siculi et Hungari ictibus Sagittarum multos hom-
mines interfecerunt. Usubuu et Vélek, per Ballistas cen-
tum viginti quinqe milites occiderunt, et pugnatum est
inter eos duodecim dies, et demilitibus Usubuu viginti
Hungari, et quindecim Siculi interfecti sunt, Tercio
decimo die autem, cum Hungari et Siculi fossata Castri
implevissent, et schalas ad muros ponere vellent, Mi -
lites Ducis Memumorout videntes audicam Hunga -
rorum caeperund rogare hos duos Principes Exercitus,
et aperto castro, nudis pedibus suplices ante faciem
Usubuu et Velek venerund etc.

Megtetszik innen, hogy az Attila nemes vérébõl
származott székelység még Scithiából hozott, és azt sok
jeles dolgaival fényesített õsi szabadságát soha örökre el
nem vesztette, az hét kapitányok által is meg nem gyõ -
zetett, szolgaság alá nem vettetett, és csak a magyarokkal
nem is verekedett; de sõt, velök mint hajdani valóságos
véreivel erejét összekapcsolva, vité zül hódoltatta mind -
azon népeket, valakik az Attila fiai elpusztulásuk után a
magyar birodalmukat elfoglalták vala.

Vitézkedtenek igen is, de nemcsak akkor vi -
téz kedtenek, midõn az harmad renden e földre kijött
régi magyar atyafiainak birodalmok visszafoglalá-
saiban segítségül voltanak, hanem még akkor is, midõn
az idõnek mostoha forgása között az 1289-ik esz-
tendõben azon vitéz magyarok a kegyetlen ellenségnek
markában forognának: ekkor megemlékeznek atyafiúi
szoros kötelességükrõl, régi vitéz eleikrõl, azoknak di -
cséretes példájokról, és maguk dicsõségük szerelmérõl
elmennek, és erõs hadi készülettel megállják most a
prédáló kunoknak, majd a kegyetlen tatárnak számtalan
pogányságból álló, pusztító, rabló és tûzzel-vassal ke -
gyetlenkedõ seregei útjokat, megverik õket, elszaba -
dítják rabjaikat, és bátorságossá teszik a hazát azoknak
rettentõ félelmei ellen, amint errõl a nagy emlékezetû
Negyedik László magyar király a fenn említett eszten -
dõben szeptembernek 17-ik napján kelt diplomájában
így emlékezik [fordítását l. a függelékben, F.2.]:
Consideratis Fidelitatibus, et meritoriis servitiis Sicu -
lorum nostrorum quae primo Domino Regi Stephano
Patri Nostro charissimo, et per consequens nobis cum
summo ardore Fidelitatis laudabiliter exhibuerunt.
Nam cum Cumani versi in presidiam auso temerario
elevato vexillo crimen laese Majestatis non reformi-
dantes, in Hond (Had seu Bellum) contra Personam
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nostram insurrexerant; convenerunt iidem Siculi
dubios eventus fortunae non verentes nobis cernen-
tibus, contra ipsos Cumanos et aciem eorum, se se
viriliter et laudabiliter opposuerunt et in eodem praelio
nobis multipliciter moeruerunt Complacere. Praeterea
cum perfida Gens Tartarorum Regnum nostrum
Hostiliter et crudeliter adussisset, et maximam partem
Regni nostri Vastibus diris et spoliis peragrasset, ac
infinitam multitudinem Regni nostri in sua feroci cap-
tivitae abduceret, et idem Tartarii spoliis, bonis, et
rebus Regni nostri onerati ad propria remearent prae-
dicti siculi contra insultum et Rabiem eorundem
Tartarorum pro libertate Patriae Gentisque suae Castra
Toroczkon objecerunt, et contra eosdem Tartaros lauda -
biliter domicaverunt, eodemque constictu plusquam
mille Homines de miserabili et enormi captivitate
eorun dem Tartarorum liberaverunt.

Nem a puhaság szennyiben keresvén tehát a
nemes székely nemzet dicsõségét; nem csoda, ha min-
den adománylevelei és diplomái annak hasznos szol-
gálatait, jeles viselt dolgait és bátor elmével, s vitéz
fegyverével szerzett érdemeit foglalják magukban.
Emlékezetes még ma is a keresztény világ elõtt ama
dicsõ emlékezetû Második András magyar király alatt
a saracenusok ellen az 1217-dik esztendõben tett
vitézsége, és annak érdemével a Tabur hegyén nyert és
országok birodalmánál becsesebb királyi adományle -
vele a székely nemzetnek. Tudva vagyon ama halhatat-
lan emlékezetû elsõ, vagyis Corvinus Mátyás király
idejében és vitéz vezérlése alatt bizonyított hívsége,
melyek hogy nem az historiák kedvezésébõl származott
költemények legyenek, nem lehet nem említeni csak a
mindjárt tisztelt dicsõ Mátyás királynak az 1475-ik esz-
tendõben az akkori erdélyi vajdához bocsátott ily rendû
parancsolatját [fordítását l. a függelékben, F.3.]: Nos
Mathias Dei Gratia Rex Hungariae, Bohemiae etc.
Fideli Nostro Magnisco Blasio Magiar de Mera
Vojvodae Nostro Transilvano, et Comiti Siculorum
ejusque vices gerentibus, Salutem et Gratiam! Cum
praecipua Conditio Regalis Nostrae Curae sit ut omnes
et singuli fideles Statum Nostrum Regium promo ven -
tes praemii condigni vicem aiccipiant; ideo consi de ratis
summa fide et strenuo semper belligerandi studio dic-
torum Fidelium nostrorum universorumque Si cu lorum;
Fidelitatibus vestris barum serie mandamus firmissime;
utsiquidem Fideles nostri Siculi nullis prorsus precumi-
ariis exectionibus sive nobis, sive homi nibus nostris,
obstricti a perpetuis temporibus dig nos cantur, nisi
spontanies et promptis oblationibus ad nostri et aliorum
Serenissimorum Regum Hungariae Conjugiorum et
natorum hilaria etc. ut illud ex aliis Liters nostris ipsis
in formam Privilegii redactis uberius intelligere poteri-
tis etc. Datum in castris nostris ad obsidionem Fortalitii

Modra metatis, feria quinta proxima post Festum
Conceptionis Beatae Mariae Virginis anno Domini
Millessimo Quadringentesimo septuagesimo tertio.

Semmi nem fér ennyi sokrendbeli diplomák és
felséges adománylevelek hitelének támogatására min-
dazonáltal, hogy az érdem és annak jutalma már a tör -
vény által is, mely mindeneknél többet tészen, meg -
erõsíttessék, és örök idõkre fennmaradóvá tétessék,
imhol a székely nemzet kiváltképen való nemességét
megerõsítõ törvény, mely a decretum harmadik része
negyedik titulusának tartása szerint így következik
[for dítását l. a függelékben, F.4.]: Sunt Praeterea Tran -
silvanis in partibus Siculi Nobiles Privilegiati ab
Scithico Populo in primo eorum ingressu is Pannonian
propagati, quos nos corrupto quodam vocabulo Siculos
apellamus, dissimili penitus lege ac consvetudine gau-
dentes, rerum bellicarum expertissimi, qui per tribus et
Generationes atque lineas Generationum (antiquorum
more) Hereditates ac officia intersesse partiuntur et
dividunt.

Ily nemes, ily különös és ily érdemes fegyver -
viselõ nemzet lévén tehát e székelység, nem csuda,
hogy maga magának sokféle szép praerogativákat, ki -
rályi diplomákat és vitéz dolgairól emlékezõ bizony -
ságleveleket érdemelt. Innen vagyon, hogy különös
törvényekkel és más nemzetektõl megkölönböztetett
szokásokkal élt, földét mint vérrel szerzett és nem kirá-
lyi adományból nyert örökségét egész hatalommal bír -
ta, és nemzetén kívöl való tiszteket nem ismert.

Innen következik ama három nevezetes ren-
dekre lett elosztása, ugymint primores, kik közöttök
jeles, viselt dolgaik érdemével magukat megkülönböz -
tetvén elsõbbeknek és tiszteknek tétettek. Primipili, kik
lovon, és pixidarii, kik gyalog hadakoztanak; egymás -
tól ugyan magok rendekre nézve megkülönböztetett, de
mindnyájan egyenlõ szabadsággal bíró valóságos ne -
mesek, melyet bizonyít Elsõ Ferdinánd magyar király-
nak a királyi jövedelem kikeresése végett kibocsáttatott
commissariusai, az 1552-ik esztendõben költ ezen 
visszaírások [fordítását l. a függelékben, F.5.]:

Siculi in Communi omnes sunt Nobiles, et ab
omnibus Contributionibus exemti, distincti tamen in
tres Ordines, quorum qui praecipui sunt vocantur Nobi -
les, qui quasi Baronum, et Patriciorum loco habentur;
alii vocantur lingva eorum lófõ székelyek, ipsi latine
Primipilos vocant, qui quasi equestris sunt ordinis.
Reliqui sunt ceu Plebei, omnes tamet et dictum est
Nobiles. 

Melyre céloz mind a fennemlített Elsõ Mátyás
királynak diplomája, mind pedig az elõhozott decreta -
lis törvénynek szentsége.

Az 1559-ik évben július 12-ik napján Fejér -
várott tartott gyûlés is megismeri a székely nemzetnek
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ily kétség felett való szabadságát, midõn országostól
azt végzi [fordítását l. a függelékben, F.6.]: Ut primores
siculi universi qui videlicet juxta veras Radices ex avis
et atavis Primipilis descenderunt, et quorum majores,
tempore divi Mathiae Regis et aliorum Regum probe
militarunt in posterum quoque ne dicentur, imo in
antiquis Libertatibus illaesi serventur, ad portas vero
connumerentur solum inquilini servi et promiscua
Plebs. Ilyen 1562-ben 20 januáriusban költ végzés is,
holott iratik [fordítását l. a függelékben, F.7.]: Primores
et Primipili siculi a decimis pendendis semper sint
immunes, Bonaque et Homines eojure ut Nobiles
Comitatuum suos Jobbagiones possideant. Hasonló
ismét az 1597-ben április 17-ik napján tartott gyûlésnek
is azon végzése, melyben meghatároztatott, hogy a
székelységen lévõ jobbágynak a fejedelem is primipi-
larist ne adhasson. Ura manumissioja ellen ezek ben -
[fordítását l. a függelékben, F.8.]: Nec exillis qui ad
Jobbagionatum detrusi fuerant, aliquis in ordinem
Primipilarem assumatur.

Mely a valóságos nemességnek bizonysága.
Idevaló az is, amit az 1599-ben november 

20-án kelt végzés tart, hogy a székelyek semmit egye-
bet az uralkodónak fizetni nem tartoztak, hanem midõn
az uralkodó változott, mennyegzõt tartott, avagy férfi
magzatja született, a plebeusok, avagy pixidariusok hat
ökör közül egyet, mely ökörsütésnek mondatott ön -
kényt való adományból fizettenek.

Nem lehet itten elhallgatnunk ama Elsõ
Rákóczit, országunknak és nemzetünknek vitéz feje -
delmét, ki méltó tekintetbe vévén a székelyek hívséges
szolgálatját, õket régi szabadságukban kegyelmesen
megerõsíteni méltóztatott. De ha semmi egyéb erõs -
ségeket nem említenénk is, ki hozhatná kétségben ama
dicsõ emlékezetû Elsõ Leopoldus adománylevelét, ki
maga királyi diplomájában a székelyeknek ily kérdés
felett való szabadságukat eképpen újitotta meg [for -
dítását l. a függelékben, F.9.]: Siculi Genus homminum
bellicosissimum, ab omni tributo, ab omni Hyberno -
rum aut aestivorum molestia, decimis et praestation-
ibus ratione bonorum, que sub onere insurgendi possi-
dent, velut hactenus, ita et in posterum sint penitus
exempti; e contra pro tuenda Patria propriis impensis
militare obstricti.

Ezen felséges diploma az, melynek erejivel
mind a feljebb elészámlált törvény és fõbb diplomák,
királyi levelek megerõsíttettek, és amelynek megtar -
tására minden következett és következendõ uralkodók
köteleztettek. Ez az, melynek tartása szerint a decretum
harmadik részének negyedik titulusával öszvevettetve
a múlt ezerhétszázötvennyolcadik esztendõben jánu -
árius 26-ik napján kelt decretumban így ír a felséges
fõigazgató tanács és a székelységnek eredet szerint va -

ló nemességérõl: Mivel tudni való dolog az, hogy a
székely szabadság sok seculumokat, sok királyok és
fejedelmek idejét, adományait feljül haladó, nem vala -
mely személy szerint költ különös levél, hanem az
egész székelységet illetõ közönséges indultummal sta-
bilitáltatott régi szabadság, de természet szerént való
nemesség.

Ez az végtére, melyet mostan nagy dicsõ séggel
uralkodó fejedelmünk is kegyelmesen megerõ sí tett, és
annak tizennegyedik cikkelyének követke zésére maga
királyi propositióinak hetedik punctumában is felséges
szándékát az országnak kinyilatkoztatván oly kegyel -
mesen méltóztatik parancsolni: hogy amiképpen a dec-
retalis törvény tartása szerint minden nemes azon egy
szabadsággal, jussal és mentséggel bírnak; azonképpen
az ármálisták és egyházi nemesek is, kiknek a citált
törvény szerint azon egy nemességek vagyon, magok
törvényes szabadságok élésétõl el ne fogattassanak, sõt
annak birodalmában visszatétessenek.

Kétségbe sem hozhatja senki, hogy ezen egy-
házi nemeseken a székelyek is nem értetnének, de ha
mégis találtatnék valaki, ki ennek értelmébõl vetél ke dést
formálni igyekeznék, emlékeztetjük azt az 1703-ban,
áprilisnek 27-ik napján a két natió által diaetaliter tett
végzésre, s meggyõzzük 1755-ben a felséges fõigazgató
tanács által a királyi felséghez tett feladásnak erejével,
mely így vagyon [fordítását l. a függelékben, F.10.]: Ut
nobiles Possessionati siculi instar Possessionatorum
Nobilium Comitatensium habeantur; unius Sessionis
No biles siculi, ad instar Unius Sessionis Nobilium
Comitatensium Reliqui vero Privilegiati siculi ad instar
Armalistarum in comitatibus habitantium considerati
debeant.

Tisztán és minden mentelmeket illetõ ter-
heknek viselésével meg nem alacsoníttatva éltenek a
székelyek maguk természet szerint való szabadságuk-
nak édességével mind 1662-ik esztendõ tájáig, amidõn
a csupa atyafiúi édes szeretet okozott ecclipsist, arany -
szabadságuknak ártatlan idejében, melynek emlékezete
a mostani terhes és sokféle szolgálatokkal nehezített
állapotjával összevettetvén, avagy nem méltán pana -
szolkodhatik-e nemzetünk, midõn eredet szerint való és
sok igyekezetöknek veszedelmei között fenntartott drá -
ga szabadsága csaknem végképpen elnyomattatott.

Nem méltán panaszkodhatik-e, midõn törvé -
nye, régi szokása és sok rendbeli királyi és fejedelmi
adománylevelek szentségei ellen állapotja sokféle tar-
tozások terhével alacsoníttatik, és maguk a tekintetes
statusok is nem érzékenyen szenvedik-e, midõn látják
természet szerint való atyjokfiait, kiknek nemesi
szabadságuk soha semmi ellenkezõ törvénnyel vagy
törvényes végzéssel e mai napig el nem törültetett; tör -
vényekben, szabadságokban, szokásaikban és privi-
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legiumaikban az idõknek viszontagságaiban annyira
elnyomattattaknak lenni, melyben magát úgy szemléli,
mint oly nemes eredetéhez hasonlíttathatatlan maradék,
kit ha egyfelõl a kezdettel együtt járó õs igazsága, más-
felõl a mostani kegyelmes uralkodónak igazságot
szeretõ jósága nem biztatna, azoknak régi valóságára
lehetõ visszaállításáról csaknem minden reménységét
elvesztené.

Midõn látják õket törvénytelen adózással ter-
heltetni, mindenféle nemteleneket illetõ tartozásokkal
szorongattatni, gyermekeiket vagy nemzeti, de törvény
ellen állítatott katonaságra kényszeríteni, vagy Tyrók -
nak fogadtatni, a tanulástól elszoríttatni és idegen nem -
zeti elöljárók által a törvényes szabadsága és minden
privilegiumai ellen vezettetni; azokat ti. ilyen sokféle
utakon alacsoníttatni, kik néhanapján az országnak leg-
biztosabb védelmi vitéztársai és a kereszténységnek a
kegyetlen pogányság ellen kitétetett antemuraléja,
vagy is oltalmazó elsõ kõfala voltanak, amiképpen ezek
érdemes követeinknek kezekbe adatott utasító leve -
lünk ben is feladattattak.

Mindezen és több, csaknem elõszámlálhatatlan
sérelmeinket pedig nem valamely hívségtelenség jegyé -
bõl érdemlettük, hanem a szerfelett való haza- és atyafiúi
szeretet okozta minékünk; ugyanis azon sze rencsétlen
idõben, midõn nemes hazánk a fene po gány ság markában
kegyetlenül hányattatvan szintén elviselhetetlen adózás-
sal terheltetnék, a szíves és szintén lehetetlenségig buzgó
szeretet annyira mozdította szí vét a székely nemzetnek,
hogy a más két nemzet terhes adójának felsegéllésére
(noha nem tartoznék) bizonyos pénzbéli segedelmet ígér -
ne, hogy így az országot, me lyet sok véres ütközeteknek
veszedelmei közt külsõ ellenségei ellen karja erején oltal-
mazza, belsõ szorongatásai között anyai képpen táplálná,
oly feltétel mellett ígérte mindazonáltal azt, hogy ebbõl
következés és valamely tartozásképpen való adózásnak
terhe ne formáltassék.

Járatlan az a haza dolgaiban, ki nem tudja,
minémû sok rendbeli affidatiok és országos végzések
költenek ezekrõl. Világosok az 1662-ben, 92-ben, 
94-ben, 98-ban, 1700-ban, 1701-ben és más idõkben lett
diaetalis végzéseknek szavai, midõn a többek között az
íratik. A nemes székely natio a más két natio terhel-
tetését, mind a maguk atyafiúi szereteteket ismervén,
ígérték 35 000 forintokat és ismét. A székelységen,
mind a szabad és jobbágyrend, akinek négy vagy több
ökre vagyon, adjon egy-egy tallért, akinek két ökre, fél
tallért vagy egy forintot, akinek semmi marhája nin csen,
négy ember egy tallért. Mivel pedig az országnak ilyen
rendkívül való szûkségében és pusztult állapot jában ne -
mesi szabadságuk sérelmével kényszeríttetnek mostan
az adózásra lépni. Isten az idegen nemzetet az országból
kivivén, adózással újabban ne terheltes senek.

És hogy ezen segedelem adásának módjai a
szé kely nemzetre nem erõszakosan tétetett légyen, bi -
zonyítja azon országos gyûlés végzése is.

A székelységet pedig nagyságod fõembere
(commisariusa) által találtassa meg Udvarhelyt, holott
õnekik közönséges gyûlések lészen Szentgyörgy napja
elõtt való hétfõn, hogy az unionak tartása szerint az
ország fõbb részeit megszánván, akik ebben a terehvi -
selésben egyetértenek, õk is abbeli segítségeket meg ne
vonják. Nem is vonták meg segedelmöket kérésekre a
két nemzetnek, sõt szabadságuknak nem remélt rom-
lásával igen is sokat cselekedtenek. Az 1662-ik esz-
tendõtõl fogva folytatták a haza szerelmétõl gyulladozó
székelyek azon adózásnak terhét, mely idõ alatt sok
évben protestáltanak, hogy õk azt nem tartozásból, ha -
nem a királyhoz és hazához buzgó szeretetbõl és szá-
nakozásból hordozzák, úgy pedig, hogy terhes környül -
állásai a hazának jobbra változván, többször ilyenre ne
kényszeríttessenek. Kitetszik az a feljebb elészámlált
dietalis végzésekbõl, de hogy egyebeket elé ne hord-
junk, említjük a székely nemzetnek 1696-ban október
19-én a fejérvári ország gyûlésre benyújtott solemnis
protestatiója és arra tett válaszát akkor uralkodott fel-
séges I. Leopoldusnak, mely protestatio így olvastatik:

A nemes Erdély országának két nemzetbõl,
úgymint a nemes vármegyékbõl és szász natiobol álló
sta tusi, õnagyságok s õkegyelmek elõtt, a harmadik,
úgymint a nemes székely nationak solemnis protestatió-
ja: Az nyilván vagyon nagyságtok, kegyelmetek elõtt a
mi kegyelmes koronás királyunk õfelségétõl adatott ke -
gyelmes diplomájából nekünk elejitõl fogva usuáltatott
nemesi szabadságunknak confirmálása, mely is azt con-
tineálja, hogy székely natióul portio, quartély és sem -
miné mû contributio-adással nem tartozunk, azért jó
emlékezetében lehet nagyságtoknak, kegyelmeteknek,
hogy mikor elsõbben a kolozsvári gyûlésben felvétetett,
akkor cum protestatione semel pro semper vállaltuk volt
fel, hogy nagyságtokat és kegyelmetöket szeretetünkbõl
és nem kéntelenségünk bõl a nagy terehviselésben se gél -
jük, mely miatt már nagyságtokhoz és kegyelmetekhez
mutatott szerete tünk bõl származott szeretetünk nek gyü -
mölcse az, hogy amint látjuk, sokaktól megvettetünk is,
több mérges szókkal is illettetünk, és arra ju tottunk, hogy
egy egyházi nemes embernek adója több re megyen,
mint sem némely helyeken lévõ vármegyei parasztem-
bernek az adója. Azért cum solemni protestatione azt
mondjuk, hogy mi mindenekben a mi ke gyel mes urunk
õfelsé gétõl nekünk adott kegyelmes dip lo májához akar-
juk magunkat tartani, kire nézve nagy ságtokat és kegyel-
meteket kérjük, hogy akaratunk ellen reánk se portiót, se
quartely, se egyéb contributiót ne vessen, mert kü lön ben
valameddig urunk õfelségének errõl diplomája ellen
való parancsolatját nem látjuk, mellé nem állunk, hanem
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ha különben nem lehet, mi alázatos suplicatiónk által
folyamodunk az urunk õfelsége lábához. Amint hogy
nem lévén foganatja kérésünknek tüstént a szükséges
orvoslás végett a felséges udvarhoz folyamodván a kö -
vetkezett 1700-ik esztendõben márciusnak 21-ik napján
Bécsben költ kegyelmes királyi resolutio õket aképpen
vigasztalta Leopoldus etc. [fordítását l. a függelékben,
F.11.]: Quam domissam apud nos In stantiam Natio
Siculica fecerit suplicando ut ipsam intuitu fidelium
Servitorum suorum et vigore Regii Nostri Diplomatis ab
ulterioiibus praestationibus et Quartiriis immunes red-
dere, clementissime dignaremur, ex adijecto humillimo
Memoriali uberius intellegetis.

Verum quemadmodum Nobis Fidelia, Egregia
et profiqus servitia a dicta Natione, praeseritun in his
ultimis Belli Temporibus praesitia optime nota sunt; ita
etiam ex Paterno quo eandem Nationem prosequimur
affectu, ad axaudiendum illus Preces, et ipsis deferen-
dum proni essemus si notoriae praesentes necessitates et
conjuncturae id admitterent quae unicum impedimen-
tum sunt, quod Regna et Provintiae nostrae debita con-
solatione contra mentem et Clementiam nostram defac-
to frui non voleant: His autem a Divina Bonitate (uti
speramus) brevi sublatis, repetita etiam Natio Sicu lica
optatam sublevationem et almae pacis, fructus omnia
sentiet. Noveritis proinde vos, Haec praefatae Nationi
pluribus repraesentare, et eandem ad continuandas per
breve adhuc tempus praesantationes, omni meliori
modo disponere, simul autem securam reddere, quod
sicuti nos e probis ejus animis, natoria fidelitate, Zelo et
devotione omnia speramus, ita vicissim gratias nostras
Caesareo Regias largiter expertura sit. Quas vobis
quoque in omne Tempus benignissime corroboramus.

Mely kegyelmes resolutiónak kívánt teljese -
dése haladékat szenvedvén, újra az 1701. esztendõben,
februáriusnak 17-én ily protestatióval élnek:

Mivel római császár koronás királyunk, ke -
gyelmes urunk diplomájában az adózás terhe viselése
alól kegyelmesen csinált, ha hazafiságunktól s keresz-
tyén atyafiúi szeretetünktõl nem viseltettünk volna, tar-
tozásképpen nem tartoztunk volna a feljebb említett
esztendõkben is semminémû contributiókat magunkra
vállalnunk, kiváltképpen pedig a jelen való 1701. esz-
tendõben, minthogy Isten kegyelmes urunk õfelsége
fegyverének boldog elõmenetele után régen óhajtott
békességünket már kiszolgáltatta etc. etc. Protestálunk
azért, hogy többször repartitio közünkbe impositive ne
jöjjön, mert ha most is a méltóságos r. Guberniumnak,
méltóságos gróf Apor István uram által lett atyai inti-
matióját natiónk nem respektálná, ezen repartitiónak
nem annuálnánk, melyre nézve semmi quantum repar-
titiójába a nemes statusok harmadosoknak a mi na -
tionkat ne tartsák etc. etc. etc.

Valamint sokak és emlékezetre méltók az elõ -
re gondolkodó székely nemzetnek a következhetõ
gonosznak eltávozására intézett gondos törekedései,
úgy igen bõvséggel lehet annak juris sustentatióját, tör -
vényes jussának fenntartását és a renddel következett
uralkodónak azokat követõ felséges affidatióit is em -
lítenünk.

Nevezetes példája ennek a nagy Leopoldus
után következett Elsõ Józsefnek, úgy ennek ismét test -
vérének és az országlásban hatalmas követõjének, VI.
Károlynak atyai kegyes indulatból költ felséges ajánlá-
sokkal és kegyelmes biztatásokkal teljes assecura-
toriájok, melyekben minden nemzeteknek és személyes
hazafiaknak; mind közönséges, mind pedig különös
szabadságukat, jussokat és praerogativájukat kegyel -
mesen megerõsítik, ilyforma királyi biztató levelekben
[fordítását l. a függelékben, F.12.]: Assecuramus vos
verbo nostro Regio, nos nullum Principis et Regis boni
munus intermissuros, quin imo fidelissimos Nobis
trium Nationum et quatuor ibidem receptarum Reli -
gionum Status et Ordines, reliquosve cujusvis Gradus,
et Conditionis Subditos Nostros, in communi et parti -
cu lari, tam sacra quam Profana quod spectat, in eorum
Juribus legibus Privilegiis Immunitatibus et Indultis,
que videlicet ab alte dicto Augustissimo Praedecessore
et Genitore Nostro desideralissimo, seu Diplomatice,
seu aliis sacrum hoc Diploma secutis Benignissimus
Resolutionibus, et Sanctionibus charae Transylvaniae
concessa fuere Clementissime non modo confirmatu -
ros; verum etiam illibate conservaturos, omniaque et
singula promissa effectui mancipaturos.

Mind szavaira, mind értelmére hasonló ehhez
az azután következett és fájdalommal említendõ dicsõ
Mária Tréziának országunk elfelejthetetlen kegyelmû
királyné asszonyának a Pragmatica Sanctio után az
1740-ik esztendõben októbernek 21. napján költ és az
országhoz bocsátott assecuratiója, melynek tartása ez
[fordítását l. a függelékben, F.13.]: Assecuramus vos
verbo nostro Regio et medio vestri Fideles Nobis dilec-
tos charae Nobis Transylvaniae trium Nationum uni-
versos et singulos Status, et Ordines, non secus et alios
quosvis, cuiuscunque Gradus, et Conditionis subditos
Nostros etc. omnes et singulos in communi et particu-
lari, in eorum Juribus, Legibus, Privilegiis Immunita -
tibus, et Indultis: quae videlicet a Sacratissimo quon-
dam Principe Divo Leopoldo Romanorum Imperatore
avo nostro desideratissimo seu diplomatice seu aliis
Sacrum hoc Diploma secutis Resolutionibus et Sanc -
tionibus eidem nostro Principatui concessa fuere, prout
per gloriose defunctum Serenissimum quondam Prin -
cipem Dominum Josephum aeque Romanorum Impe -
ratorem Praedecessorem et Patriuelem nostrum, 
ne cnon antedictum Genitorem nostrum Charissimum
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factum-est, nos quoque pro eo; quo in vos charumque
illum Principatunm ferimur affectu, non-modo confir-
maturas, verum etiam illibate conservaturas.

Melyet annakutána az 1742-ik évben 20-ik
Juli költ hasonló értelmû kegyelmes biztosításaival
együtt az 1744-ik esztendõben közönséges articulusban
írattatni parancsolt rendeletével eképpen erõsít meg
[fordítását l. a függelékben, F.14.]: Universos; et Sin -
gulos fideles nostros Transylvaniae Status, et Ordines
sine Discrimine Religionum reddimus hisce certos, et
securos, non secus ac alios cujusvis Status, et Con -
ditionis ejusdem Principatus Incolas, quod eosdem in
suis Juribus, Legibus, Privilegiis, Immunitatibus, et
Indultis, que videlicet ab alte dictis Praedecessoribus,
Avo nimirum, Patruo et Genitore nostro desideratis-
simis, sive diplomatice sive aliis Resolutionibus et
Sanctionibus, tam circa Sacra, quam circa Profana
charae Transylvaniae concessa et indulta fuere,
Clementissime nonmodo confirmamus; verum etiam
illibate sumus conservaturae.

Kinek szomorú halála által okoztatott szívbéli
fájdalmait árván maradott hazánknak ugyan a felsõbb ki -
rályi assecuratiónak értelme szerint tulajdon kezei által
íratott királyi biztató levelében csak a múlt esztendõben
elszalasztott Második József királyunk és fejedelmünk
megváltozhatatlan rendeivel méltóztatott vala kegyelme-
sen enyhíteni. De oh, fájdalom! Vagy az idõnek mosto-
hálkodó kegyetlen forgásai, vagy nem zetünknek szeren -
csétlen esztendõ száza, vagy pedig romlásunkra töreke dõ
ellenségeink gonosz fondorko dásai lehetnek okai, hogy
ily sokrendbeli kegyelmes és mindent ígérõ ajánlásaik
felséges uralkodóinknak tökéletes beteljesedést nem
nyerhettenek, és noha az örökké reménylõ nemzet hol
pro testatiókkal, hol ese dezésekkel, hol pedig az ország-
nak is affidatiójával minden alkalmatosságokban magát
az uralkodó felségek elõtt jelentette, és jussát fenntartot-
ta; mindazon ál tal azokkal magán nemhogy segített volna,
sõt sze rencsétlensége mindaddig nevekedett, míg végtére
az 1750-dik szomorú esztendõben addig önként való
aján lásnak neveztetni szokott segedelme mintegy tarto -
zás képpen való adózásra változván, akkor is közben téte -
tett. Protestatiója ellen a domestica conscriptio alka-
lmatosságával lajstromba tétetett, és azután sok rendbeli
panaszai után is az alul ki nem vétetett, és e szerint
nyomorgattatik ma is törvényének és szabadságának
nyil vánvaló keserves elnyomatásával. Ennyi sok tör vé -
nyek szentsége, diplomák és privilegiumok hatalma, kö -
zönséges országos végzések sérthetetlen hitele, csá szári
és királyi kegyelmes affidatiók változhatatlansága és a
királyi fõ igazgató tanácsnak azokat követõ parancsolat-
jai, melyek vagy különösen a nemes székely nem zetrõl,
vagy közönségesen a három nemzetekkel összefoglaltat-
va költenek, és a melyekbõl egész könyvek telnének;

bátorítanak bennünket a tekintetes statusok és rendek
elõtt esedezni és régi törvényes szabadságunkat az union-
ak (melynek szentségére hittel köteleztettek) tartása sze -
rint hajdani épségére visszaállíttatni kívánni.

Bizonyos a rész szerinti elõszámlált, de nagy -
ré szint nem is említett sokrendbeli privilegiumokból
nemzetünknek Attilától maradott eredet szerint való
nemessége, nemesi szabadságának az idõk folyási sze -
rint különb-különb uralkodók által vagy diplomatice,
vagy in forma privilegionum tett megerõsítése: azzal
mintegy 1400 esztendõkig megsérthetetlenül tartott
élé se; végre a csupa atyafiúi szeretetbõl származott
pénzbéli segedelem színe alatt adó alá való jutása és
mind e mai napig az alatt való maradása. Mely alól
megszabadulni törekedõ lépésében:

Megsértetnék a királyi Felség, ha kegyelme
iránt vagy nemzetünk, vagy hazánk kételkednék, mi -
dõn maga királyi levélben minden rendeknek és nem -
zeteknek régi törvényes jussát és szabadságát nemcsak
kegyelmesen megígérni, hanem annak csalhatatlan tel-
jesedését hittel is megpecsételni méltóztatott.

Megsértenõk magunkat, midõn alig szenved-
hetõ sebeinket a magát ajánló királyi kegyelem gyógyító
flastromával orvosolni elmulasztanók, de meg sértenõk
és gyalázatos példái lennénk a következendõknek is, mi -
dõn maradékunkat ily kívánatos alkalmatossággal régi
eleinktõl szereztetett aranyszabadságukba visszaállítani
nem kívánnók, s nem igyekeznénk.

Hogy tehát mind királyunk kegyelmes aján-
lásának hasznával, mind pedig a tekintetes statusok és
rendek irántunk bizonyított szíves szereteteknek buz -
gó ságával élhessen, mély tisztelettel és alázatos maga
ajánlásával jelent meg nemzetünk a két nemzetbõl álló
tekintetes statusok és rendek óhajtott gyûlésök elõtt,
bizodalmason kérvén azt, hogy midõn a királyi koroná-
nak dicsõsége a haza boldogságának nagyobb karban
lehetõ állítása, a törvény és minden királyi és fejedelmi
diplomák, privilégiumok és adománylevelek mintegy
összekapcsolt erõvel kívánják nemzetünk régi szabad-
ságát, eredeti nemességét, törvényét, jussát, boldog -
ságát és dicsõségét hajdani épségében és állapotjában
visszaállítani; méltóztassanak a tekintetes statusok alá -
zatos könyörgõ levelét nemzetünknek megtekinteni,
abban elõszámlált erõsségeket megvizsgálni, azoknak
erejök mellett a székely nemzetnek törvény ellen adó -
zás alá vonatott részét azon mostani adózás és egyéb
nemteleneket illetõ terhek alól kiemelni, és törzsökös
nemesi állapotjába visszahelyheztetni, s mindezeket a
megerõsítés végett a mi dicsõségesen uralkodó felséges
királyunk és fejedelmünk kegyelmes trónusa elébe oly
hathatós ajánlás és hazafiúi segedelem mellett terjesz -
teni, hogy lehessen szerencsés nemzetünk, az Elsõ
Leopold dicsõ uralkodása alatt az 1691-ik esztendõben
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költ felséges diplomában megerõsített régi nemesi
szabadságunknak és boldogságunknak ezen 1791-ik
esztendõben II. Leopold uralkodásának szerencsés
folyásával kívánatos állapotjában való helybeállítása
ál tal már valahára boldogoknak neveztetni. Törvény -
telenül felállíttatott katonaság alól, azaz alatt való
atyánkfiait felszabadítani, adózás és azt követõ terheket
rólunk levenni, és a Leopoldinum Diploma szerint való
törvényes állapotunkba visszatenni. Kölcsönös szerete -
tében a tekintetes statusoknak és rendeknek nem is
kételkedünk, minthogy azt gyakori alkalmatosságokkal
tapasztalta nemzetünk, és reményljük sérelmünknek
ugyan azon szeretettõl megorvosoltatását, amely azt
okozta minékünk, és amelynek elolthatatlan tüzével
marad míg fennáll a tekintetes statusoknak és rendek -
nek örökké hív és állandó társai és atyjokfiai az adózás
és azt követett terhek alá törvénytelenül húzatott sza -
bad székelység.

Ezen székely nemzet kérvényeibõl csak a szé -
kelyek eredetét és egyforma, oly gyökeres nemességét
láthattam, melyet sem király, sem más senki nem adhat,
mert ez csak a vér által plántálódik egyik székelybõl a
másikba; ebbõl látható, hogy a székely nem egyéb,
mint nemes, és a nemes nem egyéb, mint székely, ame-
lyet a székelyek századokon keresztül épen és sérth -
etetlenül megtartottak, mind a királyok, mind az ország
rendjei elismertek, megerõsítettek, de a katonáskodó
szé kelyeknek borzasztó költségei és sérelmei nem
lévén ebbe a kérelembe elõadva, hihetõ azért, hogy
eztet csak az udvarhelyi és nem a katonáskodó széke-
lyek adták be az országgyûlésnek; nem lehet tehát
csodálkozni, ha a sérelmeket az országgyûlés nem úgy
vette, ahogy azok voltak, mert igen természetes, hogy
ha egy beteg fájdalmait nem adja úgy fel, ahogy érzi,
orvosától jó receptet nem is várhat.

Tovább folytattam az átvett irományok olva -
sását, és ott olvasva az 1794-ben, az országgyûlés által
készített, a székely katonákat rendezõ plánumot,
melynek fájdalom, a második szakasza elsõ cikkébõl
meggyõzõdtem, mily tévedésbe volt az ország gyûlése;
mert azt állította, hogy az erdélyi nemesség csak az
általános felüléskor tartozik insurgálni, azért hogy a
részletes fentes kötelességet megváltották azon adó-
fizetéssel, melyeket az õk zsellérei az országos pénztár-
ba fizetnek, ezen állítását az országgyûlésnek a
Gubernium is pártolta minden véleményében, ame-
lyeket a székely rendszeres bizottmány körül melegen
pártolt, itt pedig nem volt szükség a nemességgel szóba
hozni, hisz a székely katona kérdésrõl van itt csak szó,
s tudja mindenki, hogy a székely katonák sérelmit nem
az ország gyûlése, hanem a kormány egyoldalú ren-
delete okozta, így tehát mint törvénytelen ügybe se a
nemességet, se pedig senki mást belézavarni nem lehet,

nem szabad, mert se a nemesség, se más nem tartozik
elvállalni vagy elfogadni valami törvénytelen köteles -
sé get; nem kellett volna az országgyûlésnek 1794-ben
azt határozni, hogy állíttassék csak a székely primi pilus
és pixidáriusokból Erdélybe annyi állandó kato naság,
amennyi szükség, ezek viseljék a honvédelmi köte-
lességet és az ezzel kapcsolatban lévõ költségeket.
Ennél nagyobb hibát az országgyûlés 1794-ben nem
követhetett el, mert itt lesz vala alkalom meghatározni
és kimondani, hogy miután a székely nemzetnek egy
részét nem az ország gyûlése, hanem a kormány egy-
oldalú rendelkezése által vitetett végbe, a székelyek
felfegyverkezése törvénytelen, mely sérelmen csak úgy
lehet segíteni, ha a katonakötelesség kiterjesztetik Er -
délynek minden lakóira nemzet- és osztálykülönbség
nélkül, és a katonaköltséggel nem szoríttatnak, mint
eddig volt, csak a nemzetnek egyik része, hanem hor-
dozza azt az ország pénztára, de ezt az ország gyûlése
nem tette.

Tovább olvastam az irományokat, s meggyõ -
zõdtem, hogy felséges fejedelmünk a bécsi udvari bi -
zottmánynak 1810-ben adott véleményét fontolóra
vette, amelybõl látta azt, hogy a székely katonáskodási
terhek hordozása csak egyik részére lévén a nemzetnek
kiterjesztve, az 1794-ben készült plánumát, mint igaz -
ságtalant nem acceptálta, erre nézve az egész székely
nemzet lustrálását elrendelte, de az ellen is azt a véle -
ményt adta a Gubernium, hogy csak a primipilus és
pixidáriusok lustráltassanak. Efelett a katonai és pol-
gári bizottmányi tagok között 1820-ba viták támadtak,
a katonai bizottmányi tagok azt kívánták, hogy az õfel-
sége határozata szerint az egész székely nemzet osz -
tály különbség nélkül lustra alá vétessék, amely kívána-
tot a polgári tagok nem pártolták, és így 1846-ban az
országos bizottmány által megkészített új plánum
szerint is csak a primipillus és pixidariusok szoríttattak
továbbra is a katonáskodás terhe és költségei viselé -
sére. Az elõttem állott plánumok, bizottmányi jegy -
zõkönyvek, a Gubernium véleményei és az ország-
gyûlési végzésekbõl tökéletesen meggyõzõdtem arról,
hogy az ország gyûlése bizonyosan azon okból nem
tudta a célhoz vezetõ utat eltalálni, hogy hihetõ, a szé -
kely katonáskodó nemzet részérõl se az országgyûlé -
sen, se pedig az országos bizottmányba nem voltak
olyan egyének repraesentálva, akik a sérelmeket kellõ-
leg felfejtették volna, vagy ha voltak is, ezeknek a kato -
náskodó székely nemzet nem adott kellõ utasítást,
amelybõl az ország gyûlése a borzasztó katona költ-
ségeket átláthatta volna. Én tehát nem tudom eléggé
ajánlani jövõre, ha sérelmek van a választásoknál, arra
ügyelni, hogy ügyöket oly kezekre bízzák, akiknek
sérelmük és jóllétük szentsége szívökbe mélyen be le -
gyen vésve. Áttérek most feladatom megoldására, s
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miután minden kezemre adott okmányokat átolvastam
s megfontoltam, szerencsés valék az országos bizott -
mányi gyûlésbe 1847. október 23-án belépni, ahol a
tárgyalások több napokig tartottak. Itt alkalmam lévén
a katonáskodó székelyek terheit és költségeit, szembe
azon adó alatt lévõ székelyekkel és más adózó polgá -
rokkal megmutatni, itt alkalmam volt az országos 
bi zott mányt felkérni, hogy az eddigelé mind az organi -
satióról készített plánumokba, mind a sok vélemé -
nyekbe bebizonyított tévutakkal jövõre felhagyni, és a
3 nemzet unio-törvénye értelmében egyik részére a
nemzetnek oly kötelességet ne törvényesíteni, amely
reá terhet, a másik részére pedig mentességet árasszon,
mert ez nem igazság; itten volt továbbá alkalmam nyíl-
tan kimondani, hogy a katonáskodó székely nemzet
sérelmeit nem lehet tovább csak hidegvérrel tûrni, mert
ez égrekiáltó vétek; itt volt alkalmam megmondani,
hogy szükséges minden eddig elékészített plánumok és
véleményektõl eltérni és minden nemzet- és osztály
különbség nélkül egy olyan katonarendszert kidolgozni
és elfogadni, amely által a katonáskodó székely nemzet
sérelmei tökéletesen megszûnnek és elenyésznek, mert
meg kell gondolni hogy a katonáskodó székelyek már
1763-tól kezdve 1801-ig az országos adónak 2/3-ad
részét és azon kívül a katonáskodással kapcsolatban
lévõ borzasztó költségeket is fizették, mert erõszakkal
törvénytelenül rászoríttattak, és így 84 évek lefolyta
alatt a haza oltalmáért a terhes háborúkba életeket vesz -
tették, véröket ontották, egészségüket kockáztatták, s
emellett, mind háborús idõkben, mind pedig béke ide-
jén vagyonuk áldozatával a belszolgálatokat folyama -
toson megtették, és már oda jutottak, hogy a legjobb
akarat mellett is tehetetlenek lettek ezen terheket to -
vább hordozni.

Itt kurtán meg akarom mutatni, mit költöttek a
katonáskodó székelyek a fenn megjegyzett 84 évek
alatt, amely kimutatás így következik, úgymint:

A székely huszárok létszáma a törzsnél:
ezred trombitás 1.
divisions trombitás 4.
profos 1.
zászlós 4.
fourierschütz 4.
privátszolga 6.... 20
egy századnál strázsamester 2.
trombitás 1.
káplár 12.
fourierschütz 1.
közember 128.
privátszolga 5
egy századnál összesen 149.
8 századnál tehát 1192.

összesen az ezred létszáma 1212 fõ
egy gyalogezrednek létszáma
a törzsnél ezred dobos 1.
zászlós 6.
profos 1. fourierschütz 4.
privátszolga 6.
összesen a törzs 18 fõ
egy gyalog század
strázsamester 1.
káplár 6.
fourierschütz 1.
dobos 2.
frajter 8.
ács 1.
jager 16.
közember 140.
privátszolga. ..3.
összesen egy század 178.
s így 12 század ..2136 fõ
összesen egy gyalogezred ..2154 fõ
És így 2 gyalogezred  4308 fõ

A székely huszárezrednek létszáma 1212 fõ -
bõl áll. A kimutatás szerint a szijjúszerszámot és nye -
regszert nem számítva, a fõtiszteket szinte nem számít-
va, egy fõre esik 80 frt, egy évi költség 96 960 frt-ra
rúg, s így 1763-tól 1848-ig 84 évre 8 106 240 fr,

ellenben a két gyalogezrednek létszáma 4308
fõbõl áll, a kimutatás szerint egy fõre 40 frt,

évi költség 172 310 frt és így 1763-tól 1848-ig
84 évre 14 474 880 fr.

Öszvesen tehát a három ezrednek kárpótlása
22 581 120 frt, írva huszonkétmillió ötszáznyolcvan -
ezer egyszázhúsz forint pengõ pénzbe. Itt meg kell je -
gyeznem, hogy miután köztudat, hogy a székely kato -
náknak kétrendbeli egyénruhája volt, azaz Feldmontur
és Hausmontur, én csak a feldmonturt számítottam, a
Hausmonturt nem számítottam, az 1763-tól kezdve
1801-ig fizetett 2/3 rész országos adót nem számítot-
tam, 1763-tól 1827-ig fizetett szijjúszerszámot és
nyeregszert, amely a huszároknál évenkint 20 frt és a
gyalogoknál 10 frt-ra rúgott fejenként és évenkint, nem
számítottam az ingyen tett szolgálatokat, nem lehet hát
csodálkozni, hogy a katonáskodott székelyek elsze gé -
nyedtek.

Ezen elõterjesztésemnek az országos bizott -
mány ba mi lett az eredménye, tanúsítja az alább beírt
jegyzõkönyv kivonata, úgymint:
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A közigazgatási bizottmánynak a székely
katonaság rendezése körüli 
tanácskozásáról vitt jegyzõkönyvbõl 
1847-ben, október havában

Elnök õexcellenciája értesíti a bizottmányt,
mi képp az utóbbi ülés határozata folytán százados
Nagy Elek urat maga útján e bizottmányhoz meghíván,
ide megjelent, s következõleg azokra nézve, mikrõl a
rendezés körül a bizottmány felvilágosítást kívánna,
ezen ülésen az elõleges tanácskozások folyamán fel -
merültek szerint a szükséges kérdések tétetnének meg. 

A székely nemzet egy részének 1764-ben
fegy ver alá lett vételével okozott sérelem orvoslását a
nemzet a jelen ideig a diplomatikai statusba leendõ 
visszahelyezésébe kereste, a mostani rendszerbe sérel -
mét nemcsak abban találja, hogy az alkotmányos jogok
fogalma ellenére nem az ország gyûlése, hanem a kor-
mány egyoldalú redelkezése által hozatott be, de abban
is, hogy a polgári élet minden eleme és szabadságai
kiszoríttattak, a feudális földre bevitt határõri rendszer
állítatott fel, ott, ahol a birtokon fekvõ kötelességrõl, s
mindenesetre a birtok terjedelméhez mért tartozásokról
lehet csak szó. Végre, hogy a katona elem annyira el -
borította a nemzet belélete minden mûködéseit, miképp
egyfelõl a nemzet törvényes szabadsága, a magános jog
fennállása végenyészetnek küszöbén, a fegyverviselõk
pedig az elszegényülés és így kellõ céloknak lehetõ
megfelelés elégtelenségére juttatnak, ez állásnak mind
a közállomány, mind pedig az alkotmány érdekében,
mind szinte alkotmány és nemzeti jogok fenntartása te -
kintetében változást kell hogy szenvedjen – e bizott -
mány hajlandó az eddigi országos nézetektõl eltérni és,
a szükséges orvoslást nem a diplomatikus statusba
leen dõ visszahelyezésbe keresni, hanem egy oly rend -
szert elfogadni, amely a nemzet földét övedzõ határ
õrzésének, mint szinte a mostani hadviselési és védelmi
rendszernek megfelelõ, a birodalom véderejének fõ kel-
lékeivel ellátott legyen, nem vesztvén egyszersmind
szem elõl azon tekintetet is, melyek az ország polgári
állása, egysége és a nemzeti jogok épségbeni tarthatása
körül lehetnek.

Ezen tekintetek összes felfogása, egyeztetése,
eredménye lehetne az újabb, minden esetre s minden
kívánatok érdekében igen is szükséges rendezés alapja,
mire nézve a következendõk világos tudomásába kell
lenni a bizottmánynak:

1.-ször Mekkora a jelen fegyvert viselõ kato -
naság családi száma és a középszámítás szerinti
népessége.

2.-szor Mennyi azon külsõ birtok terjedelme,
mit a családok összege bír, megkülönböztetve a lova-
sokat a gyalogoktól.

3.-szor Hajdanba a collustratio által a fegy -
verviselet melyik neméhez való tartozás, és tulajdon -
képpen az osztályozás aszerint tétetvén, mint a számvé-
tel idejekori vagyonosság találtatott, jelenben van-e
gyakorlatba a lovasból gyalognak vagy a gyalogból
lovasnak való átvétele?

4.-szer Mekkorára nyúlik azon határvonal,
melyet jelenleg a székelységnek kell õrökkel ellátni, s
ezen vonal csak a székelység földét övezi-e? vagy túl -
megy a székelyföld határán, s ha túlmegy, mekkora
kiterjedésben?

5.-ször Ezen határõrségi vonal õrzésére hány
legény kívántatik, ezt mint rendes fegyver alatt lévõ
teszi vagy nem; ha nem, kik és mi renddel? van-e
efelett szolgálat, melyet fizetés nélkül tesz, s ha van, mi
az, és hány napra terjed?

6.-szor Minõ állandó szabály vagy a szolgálat-
ba be- és kilépés idejére nézve minõ szabály áll fenn a
lovas és minõ a gyalogos családok egyénei kato nás -
kodására nézve, személyes szolgálat tekintetében?

7.-szer A szolgálatra megkívántató fegyver,
ruha s minden rendezett katonának szükséges kellékek
mi módon állíttatnak és szereztetnek meg? s ha az nem
kincstári úton, hanem egyesek által tétetik, egy ilyen
katonai összes kellék mennyire rúg, mennyin megsz-
erezhetõ? Tulajdonképpen a személyes szolgálat fede -
zésére éven át, egyes személy mekkora kiadást tesz?

8.-szor Jelenben mennyibe kerül a székely ka -
tonaság fenntartása kincstári kiadások tekintetében, és
az honnan fedeztetik?

Ezen kérdések kimerítõ felfejtése mutathatja
ki a jelen állást, ezek összeegyeztetése szolgálhat némi-
leg irányul egy újabb rendezés kifejlõdésének, és csak
ezek összes felvétele mutathatja ki, minõ legyen az õfel-
sége által is kegyelmesen kidolgozni rendelt rendszer.

Ennek egyik vezérelve az õfelsége 1842. évi
november 17-ikén költ királyi leirata szerint a ratio
securitatis publicae, mely az említett leirat szerint a
sublevationem militia limitaneae hand’ admittit nyil-
vánítás önként következteti, miképp a diplomaticus sta-
tusba való visszahelyezés reményével fel kell hagyni, és
így a mostani idõ körülményéhez alkalmazandó kato -
náskodási rendszert kell kidolgozni, és tulajdonképpen
egy állandó katonaságot rendezni, ez pedig tetemes
engedmények és áldozatok nélkül nem eszközölhetõ.*

Másik vezérelve pedig a terünek általános el -
vállalása, mely siculus militare pro Regni defensione
tenetier törvény rendeletén nyugszik, e törvényes köte-
lesség eredetileg semmi classis különbséget nem ismer,
fel nem állít, következõleg az igazság és a törvényesség
minden fogalma kívánata szerint nem csak két-három
törvényhatóság, hanem az egész nemzet által hordo -
zan dó, s midõn a status ratio a publica securitas, a kato -
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na ság fennállását és véghatárok õrzését elvitázhatatla -
nul igényli, lehetetlen a nemzet egyik részére oly kö te -
lességet törvényesíteni, amely reá terhet, a másik ré szé -
re pedig mentességet árasszon, ezen nevezetes feladat
megoldása azonban más status ratiót is felébreszt, s ez
a fejedelemség egyik alkotó részének, a székely nem -
zetnek polgári jogaiban való épen tartása, nemzeti egy -
sé gének védelme, s így igen is természetes követel -
mény, miképp ezeknek kellõ életbentartása körül az
egyeztetésnek olyannak kell lenni, mi által a védelmi
rendszer, mely az egésznek fenntartására múlhatatlanul
szükséges, ne gyengíttessék, a katonai elem élénksége
és szakadatlan erõteljességében tartassék, az alkotmá -
nyos szabadság pedig, mi annak is éltetõ elemül szol-
gál, háttérbe ne szoríttassék.

A rendszeres bizottmány a fennebbiekbõl ki -
in dulva országosan kimondandónak véli hogy:

a) Jóllehet a törvény azon szavai, melyek a
katonáskodási kötelességet a székelyre szabták a szély-
béli várak, ösvények õrzésén és jókarban tartásán kívül,
csak bizonyos felkelés neméveli tartozásra mutatnak,
mégis, tekintetbe véve egyfelõl, hogy a haza oltalmára
tartozó katonáskodási akkori kötelesség a mostani ha -
da kozási kifejlettebb rendszerhez mérve a célnak tel-
jességgel meg nem felel, másfelõl pedig, hogy a mos -
tani rendszer nyomasztó terhe alatt a nemzet egy részét
továbbra is annak végenyészte veszedelme nélkül hag-
yni nem lehet, annálfogva a törvényes álláshoz képest
kevesebb terüvel ugyan, de kisebb célarányossággal, a
haza oltalma tekintetében pedig kevesebb befolyással
gyakorlott felülési törvényen alapuló kötelességet egy
terhesebb ugyan, de a mostani rendszertõli menekü lés -
re törekvés által nélkülözhetetlenné tett terhesebb ál -
lan dó székely katonaság törvényes felállítására kellene
áttenni.

b) A bizottmány kimondandónak véli továbbá,
hogy midõn a törvényen alapuló kötelesség nem csak a
székely nemzet némely törvényhatóságaira, hanem ki -
vétel nélkül az egész székely nemzetre volt szabva, az
új rendszerrel felállítandó, mostan terhesebbé vált köte-
lesség is, mely az eredeti helyébe a diplomatikus sta -
tus tóli eltérés concessiója nyomán törvényesíttetik,
min den székely törvényhatóságokba kivétel nélkül
létrehozandó.

c) Valamint a törvényen alapuló felülési kato -
náskodás kötelességébõl a székely nemzet egyik classisa
sem mentesített, úgy az ezen rendszer helyébe állítandó
új rendszer által felmerülõ terehviselõ classis kü lönbség
nélkül történjék, mit minden okok mellõzésével a nem -
zeti érdek egysége is igényel, mondassék ki végre.

d) hogy az újabb rendszernek az 1810 és
1819-béli vegyes bizottmánynak, úgy az ország ren-

deinek 1847-ik évi országgyûlése 34. ülésébe 113
szám ja alatti kimondásai szerint, ezen újabb rendszer a
capitulatio szerinti szolgálat elvein alapulhatna.

Mivégre megkívántató elõadások tudására a
következendõk lennének felvilágosítandók.

1.-ször A Székelyföldet körülövedzõ határ-
vonal õrzésire éven át hány fõre van szükség?

2.-szor Hány ezrednek kell a jövõre lenni, és
ezek szabályos állása hány fõbõl álljon?

3.-szor A határszélõrzés természete szüksé -
gessé teszi a lovasság lételét, s ha szükségessé, nem
lenne-e célarányos a mostanában szórva lévõ ezrednek
egy inkább összekötõ helyzetbe létesítése? s ha igen,
mi módon ejtethetnék meg?

4.-szer Egy capitulatio mellett felállítandó új
rendszer minõ költségeket kíván, s ez az ország által a
határõrségi katonaság mostani fennállására adni szo -
kott mennyiséget mennyivel haladja félyül?

5.-ször Az eszerint feltett nézetek szerinti kér -
désekre százados Nagy Elek úr, fõleg azon okon, mivel
mindezek az egész székely katonaság jelen állását,
mint pedig jövõjét illetik, s jelesen a gyalogezredek
mos tani állására vonatkozólag nincs minden tekinte -
tekkel elegendõ esmeretbe, részint pedig azért, mivel
minden feltett pontokra kimerítõ tudósítása elkészí-
thetésére huzamosabb idõre van szüksége, s ez év sza-
kában minden ezredi számadásai szerkesztésével és
beadásával el van foglalva, ez alkalommal kielégítõleg
felvilágosító feleletet nem adhat, arra mérsékelt idõha-
ladékot óhajtana, minden esetre nyilvánítja, hogy ez évi
számadásait bevégezvén, minden törekedéssel azon
leend, hogy a jövõ tavasszal kimerítõ felvilágosítását
megtehesse, mivégre kéri is a felállított kérdéseket vele
hiteles alakban közöltetni, s oly intézkedést eszközölni,
mely szerint nevezetesen a gyalogezredektõl a kívá-
nandó felvilágosítások nekie kiszolgáltassanak.

Ezen elõterjesztésen az okok helyessége mellett
megnyugodni fõleg azon körülmény is javallja, hogy
mostanában az ország gyûlése utónapjain lévén, úgyis a
bizottmány több ülést nem tarthat, egyébiránt elnök
õnagyméltósága megkéretett, hogy egyfelõl eszközlene
a százados úr által kívánt adatoknak kiadása feletti
intézkedést, másfelõl pedig azt, hogy az országgyûlésen
kivüli idõközben is a bizottmány e sürgõs tárgy ban dol-
gozhasson, s evégre, amint a százados Nagy Elek úr
munkáját beadandja, a tagok hívassanak össze. 

Végre pedig határoztatik, hogy ha valamely
törvényhatóság követe által a más ülés tárgyalásáról
jegy zõkönyvi kivonat kivántatnék, az tollvivõ által hi -
teles alakban adassék ki, mint szinte hogy ez százados
Nagy Elek úrral is közöltessék.
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A közigazgatási rendszeres bizottmány jegy -
zõkönyvébõl Kolozsvárott november 9-ik, 1847.

Kiadta
Székely Szabó József m/p
bizottmányi tollvivõ

Ezen jegyzõkönyvbõl látható, mely fordulatot
vettek az Ország rendjei, úgy szinte a királyi fõkor-
mányszék régibb nézetei, bezárólag 1846-ig, a székely
katonaság ügyeit illetõleg.

Látható, hogy az eddigi, a székely katonákat
terhelõ nézetek, vélemények és határozatoktól az or -
szágos bizottmány egészbe eltért, és jövõre oly plánu-
mat elfogadni hajlandó, amely által a katonáskodási
terh a nemzet között minden osztálykülönbség nélkül
megoszlik.

Én lelkembõl örültem, hogy az ország gyûlé -
sérõl ily megnyugtató érzelmekkel visszatérhettem, s
megérkezésem után siettem az ezred évi számadásait
megkészíteni, de alig végeztem be azokat, már hadügy -
miniszter Mészárostól azt a rendeletet vettem, hogy
miután a székely nemzet új rendezése a katonaköteles -
séget illetõleg az országos bizottmány által rám ruház-
tatott, jelentsem be a katonáskodó székelyeknek eddigi
terheléseket. Ezen rendeletnek megfelelve 1848-ban,
június 20-án a következendõ jelentést tettem:

Tisztelt hadügyminiszter úr!

Minthogy a székely katonák sérelme elõleges
orvoslása a hadügyminiszter úr bölcs rendelkezésére van
bízva, felhívatásom nyomán addig is, míg szeren csés le -
hetek csekély véleményemet terjedelmesebben megten-
ni, ezennel kötelességem jelenteni, hogy minek utána a 
3-ik törvénycikk értelmében az eddigi katonai rendszer
merõben el van törölve, ellenben a határszélyõrzésrõl a
törvénycikkben említés nincs, s így a vé del mi elem meg
van silányítva, mert ha a törvény szentesítve lesz, a po -
pu latio rögtön a polgári törvényható ság alá esik, és nem
tartja magát kötelezve a határszé leket õrizni, márpedig
az effectivus status ezen terhes szolgálatot eddig is csak
a populatio segedelmezésével tette, mert magára hagyva
igen gyenge tenni.

Isten mentsen, hogy én ezen megjegyzésem
által azt kívánnám kimondani, hogy a mostani rend szer
megmaradjon, sõt azt állítom, hogy nemzetembe senki
nem létezhet, aki õszintébben óhajtja a régi rendszer
megszüntetését, mint magam, mert én voltam, aki
hosszas szolgálatom alatt mindent elkövettem, hogy
addig is, amíg a sérelmek alkotmányos úton megszün-
tetnek, ideiglenes segedelmezéseket eszközöljek, de
õszintén megvallom, hogy minden palliativ gyógyszer

hasztalan, eztet bizonyítom az életbõl merített ada-
tokkal, úgymint: 

A katonáskodó székely nemzet nyomasztó sé -
rel meit megismervén honfi kötelességemnek tartottam
azokon annyiba, amennyibe hivatásom köre engedte,
könnyebbíteni, ennélfogva megkezdtem 1827-ben a
kardok, szijjúszerszámok és nyeregszereket, amelyeket
addig a székely huszárok tulajdon költségeken szerez -
tek, a nemes ezredesem közbejövetelével és tábornok
gróf Hardek segedelmével az aerariumtól ingyen meg-
nyerni, ennek sikere is van, mert ma ezeket a hadi 
requisitumokkal együtt az aerarium ingyen adja.

Látván mindazonáltal, hogy ezen segítség is a
huszár katonák költségeit tekintve csak palliativ, ennél-
fogva arra törekedtünk, hogy a székely huszároknál
egy lószerzõ pénztárt alakítsunk, és ezáltal három utat
nyitsunk a nemzet boldogítására, s mégpedig:

1-mo, hogy a nemzet hitelintézet hiányában az
uzsorások kezébõl szabaduljon, ezen lószerzõ pénztár-
ból bizonyos összegek kamatra kiosztassanak, és hogy
az ebbéli adósság leróvása is könnyebb legyen, eztet ne
egyszerre, hanem csak részletesen fizessék az adósok a
pénztárba vissza;

2-do, hogy azon családok, akiknek szolgáló
lovuk elpusztul vagy defectus által kimustrálódik, ne
szoríttassék mindaddig volt jószágai elidegenítése által
arra, hogy rögtön más lovat vegyen, hanem alakítson
tehetsége szerint több évek alatt évenkénti hátrahagyás,
azaz befizetés által oly öszveget, amellyel idõvel egy
remondát vehessen.

3-tio. Ha ezen évenként a paripa megszer -
zésére befizetett összegek kamatja idõvel annyira növe -
kedik, ebbõl egy tartalék pénztárt alakítsunk, amelynek
csakis kamatjából minden lovat vevõ családnak elõre
10 frt-ot, s ha a tartalék pénztár nevekedik, 20 frt-ot, és
így idõvel minden lovat egészben ebbõl szerezzünk,
anélkül, hogy a családok csak egy fillért is magokéból
paripa megszerzésére fizetnének.

Ezen lószerzési pénztár fáradozásainknak no -
ha sok viszonyok között forgott, máris részint megfelelt
a célnak, mert ma ezen pénztár annyira virágzik, hogy
a katonáskodó székelyek, ha szükségük van, 6 százalék
kamatra és részletes visszafizetés mellett máris 45 ezer
forintot használnak.

De ez a könnyebbítés is, ha a katonaterheket
és költségeket a családok jövedelmével összehasonlí-
tom, fõképpen a huszároknál majd észrevehetetlenné
válik, mert a huszároknak évenkénti katonaköltségei
1801. évig, míg a katona terhek mellett az országos
ren des adónak 2/3-ad részét is fizették, 7-szer annyira
és többre, és a székely gyalog családoknál 4-szer és
többször annyira rúgott, mint azon adó, melyet más, az
országban lakó contribuensek fizettek.
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1801-tõl, ahol az adó felséges fejedelmünk ál -
tal a katonáskodó székelyekrõl levétetett, a huszárok nál
6-szor, és a gyalogoknál 3-szor annyira rúg, mint egy
más contribuensnek adóöszvege.

Hogy pedig az én állításom az életbõl van me -
rítve, eztet bátor vagyok röviden megmutatni.

Felveszem elõre is a huszárok költségeit, és
összehasonlítom az országba példának okáért a szászok
adómennyiségével.

A székely huszárok összes conscriptiója sze -
rint 1866 család és 32 431 jugerum szántó és kaszáló
föld van összeírva. S minthogy a huszár katona terh
egyforma, azaz egyik huszár annyiba kerül, mint a má -
sik, felosztom példának okáért az 1866 család között a
32 431 jugerum földet, és így minden családra esik 35
köböl férejû szántó és szénaföld.

Lássuk meg, hogy ha a katonáskodó székely
huszár nem katona, hanem csak adó alatt álló polgár
volna, mennyi adó esnék egy oly családra, akinek 35
köböl szántója és kaszálója lenne.

Én úgy tudom, hogy Erdélyben a föld 4 clas-
sisra van osztva és az adó az

1sõ classisba............20 kr 1 köböl földrõl
2-ik classisba ..........16 kr 1 köböl földrõl
3-ik classisba............12 kr 1 köböl földrõl
4-ik classisba..............8 kr 1 köböl földrõl
Mármost, ha egy család, amelynek 35 köböl

földje van, adót fizetne, ha a második classist vesszük
is, a 16 kr tészen adója  9 frt 20 kr

4 ökörrõl a 24 kr 1 fr 36 kr
2 tehénrõl a 20 kr 40 kr
apró marhára az 5 kr és 3 kr aproximativ 1 frt

24 kr
összesen egy évre 13 forint
Ellenben pedig a huszár katona költségek

éven ként ezek:
1-mo. Egyenruhára 6 frt 10 kr
2-do. Lóvételre, minthogy egy paripa 110

forintba kerül, a tapasztalás is bizonyitja, hogy némely
paripa eltart 16 évig, némely pedig alig egy vagy két
évig, így tehát megállítom, hogy minden paripa 10 évig
tartson, és így 110 forintból esik egy évre 11 frt

3. A nyolc téli hónapokban a paripát istálón
tartja, havonként csak 3 forinttal 24 frt

4. patkolásra egy évre 2 frt 40 kr
5. a négy nyári hónapokba paripaõrzés 1 frt
6. az élelemet a hadi gyakorlat helyére, úgy a

várdára és a véghatárõrzés helyére transportáltatni egy
évre 2 frt 40 kr

7. az õrhelyeken servitiumra 30 kr
8. Egy numerus alatt lévõ családot, amelyben

több szolgáló ember van, talál a szolgálat egy évbe
várdára 45 nap

levélhordozásra 45 nap
véghatárõrzésre 45 nap
katonagyakorlatra 40 nap
175 nap
Könnyen lehet egy napszámot étel és egyén

ruha nélkül 12 kr-ra venni, és így 175 napra esik 35
forint, ebbõl ha lehúzzuk a cordonfizetést a 4 kr nap -
jára, melyet az álladalom fizet, marad költség 32 frt

Összesen egy székely huszár családnak költ-
ségei egy évre 80 frt

Ha a 80 frtból leüssük a költségeket, melyek a
gyalog katonát nem érik, úgymint:

egyénruhára 1 frt 30 kr
paripavétel 11 frt
-tartás 24 frt
patkolás 2 frt 40 kr
õrzés 1 frt
összesen 40 frt10 kr,
marad a gyalog katona-költség egy évre 39 frt

50 kr, így tehát bizonyos, hogy az adót a huszár család
6-szor és a gyalog család 3-szor fizeti, akkor ha minden
családnak egyformán 35 köböl földje lenne, de e nincs
is így, mentõl szegényebb a család, annál nagyobb mér -
tékben esik rá terh.

De ezek korántsem foglalják még a katonás -
kodó székelyeknek minden terheit magában, mert a hu -
szár a téli nyolc hónapokban mindennap a paripájával
bajlódik, aztot takarítja, dajkálja, és minden másodnap
jár tatni viszi, hol vannak még azon napok, me lye ket ra -
por tokon, szemléken, arestans kíséréssel, õrzéssel, a ka -
to na álladalom házai reparatiójával, pénz és más katona
anyagok transportálása alkalmával és több effélékkel
ingyen eltölt, és hol az addjustirozás költségei és a pari-
pa megszerzése alkalmával eltöltött idõmulasztás.

De ez is még mind nem elég, mert vagyon a
mostani katonarendszernek egy más, meglábalhatatlan
nyomasztó oldala is, melyet a törvényes succesió hoz,
itten elõrebocsátom, hogy Isten mentsen, hogy én ezen
állításom által a székely nemzet fundamentális consti-
tutióját megtámadni kívánnám, sõt, azt mondom, hogy
székely katonát csak egyedül a successió köti édes
hazájához, és ez által õ hû katona királyához, hazájá -
hoz, és így ebbe fekszik a hazának legnagyobb és biz-
tosabb védereje.

De van a successiónak, ha a katonarendszert
(mely a katonaköltségeket a családokhoz köti) összeha-
sonlítsuk, mondám, egy nyomasztó oldala, példának
okáért igen üdvös volna, ha minden családnak 35 köböl
birtoka lenne, de ez nincs, mert a succesió a székely
nemzet között a birtokot kimondhatatlanul változtatja,
és sok családot máris odavitt, hogy alig maradott egy
vagy két köböl földje, és mégis rajta van az 1764-ben
rásújtott, csak elébb kimutatott katona költség.
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Ez, hadügyminiszter úr, figyelmet és rögtön
segítséget igényel. Itten tehát az a kérdés, hogy lehet
rögtön segíteni, felelet, úgy, ha jövõre a katonaszolgá -
latból eredõ költségek nem lesznek, mint eddig, csak
bizonyos családokhoz kötve, hanem az ország pénztá -
rához, és ha a katonáskodási terh a hon minden alkal -
mas lakosát aránylag találja.

Mondnám, hadügyminiszter úr, hogy 1866 hu -
szár családnak 32 431 jugerum földje van összeírva,
igenis, de ez csak neve a földbirtoknak, és nem valódi
birtok, mert az eddigi katona terh odavitte a birtokot,
hogy ma nagyobb része el van zálogosítva, pupilaris és
más adósságokkal úgy meg van terhelve, hogy némely
családnak az összeírás szerint vagyon ugyan 10 és 20
jugerum is papiroson kitéve, de ebbõl alig bír 2–3 juge -
rumot szabadon, ellenben a katona rendszer nem kérdi,
van-e adósság vagy birtok, a katonaterheket pontosan
fedezni kell, vannak oly családok is, hogy midõn a pa -
ripának a portió teljes mértékben kiadódik, a sok gyer -
mek szigorú öltönybe fázik és éhezik, vannak fõ kép pen
a gyalogságnál oly családok, akiknek egy talp nagy -
ságú birtokuk sincs, és ha a katonaszolgálat találja, a
tarisnyába kölcsönöz, s ha visszatér szolgálatjából, le -
dol gozza ebbeli adósságát.

Nem tehetem tovább azt is megjegyezni, hogy
ámbár az álladalom újabb idõkben segedelmezéseket
tett, mégis a családokon most a katonaterh nagyobb
mértékben van, mint 1764-ben, az erectiókor volt, mert
a székely huszárezred fenntartására 1764-ben 2938
család 36 128 jugerum birtok iratott össze, ma pedig
csak 1866 család és 32 432 jugerum birtok van, így te -
hát 1072 család és 3697 jugerum birtokkal kevesedett.

Ezen apadás azáltal történt, hogy több csalá-
dok a mentesített nemesek közé átmentek, és polgári
törvényhatóság alá estek, vagy kihaltak, vagy elszegé -
nyedtek és a gyalogsághoz áttétettek, s noha mind a
családok, mind a birtok az erectiótól kezdve szembetû -
nõleg apadott, mégis az egész huszárezrednek fenn tar -
tása, terhe ezen megkevesedett családok és birtokra há -
 ramlott, tiszta és kézzelfogható az is, hogy nyomasztó
sérelem.

Ha a fennebb említett terheket és azt is méltó
tekintetbe vesszük, hogy a katonáskodó székelység
1764-tõl kezdve a sok háborús idõkbe a hon bol dog -
ságáért életét vesztette, vérét ontotta, egészségét áldozta,
és a béke idején is a terhes határszély õrzését s a belszol -
gálatot vagyona áldozatával megtette, és már odajutott,
hogy azon terheket a legjobb készség mellett is hordozni
tehetetlen, igazság, hogy ezen terh alól mentõl elõbb sza -
baduljon, de ez csak úgy történhetik, ha az új rendszer
oly lesz, hogy:

a) a népet a terh megosztása és költség apasz -
tása által boldogítsa,

b) hogy a védelemerõt, melyet a status ratio és
publica securitás elvitázhatatlanul igényel, neveli, és

c) a székely katonáknak 84 évek alatt az adó
irányában rendkívül tett költségeit pótolja, melyet 84 évi
hív szolgálatjáért annál több joga van követelni, mint -
hogy vagyonát a hazáért és a mentesítettekért áldozta.

Nem mondom én, hogy eztet éppen most, mi -
kor a hon pénzszûkében van, praetendálja.

Egyébaránt, itt megjegyezni (pro futuro) azt is
szükségesnek látom, hogy ezen költségekbõl egy nagy
részt Brassó városa is tartozik külön pótolni azért, mert
a törcsvári dominiumat oly kötelezés mellett bírja,
hogy a maga köréhez tartozó szélhelyeket és ösvé nye -
ket a maga költségén õrizze, hogy az igaz, olvassa meg
mindenki a Bethlen Gábor fejedelemmel tett szerzõdést
és az approbatába beiktatott csereszerzõdést, de ezen
kötelességének eleget nem tett, és így a székely katona
kényszeríttetik ennek megtételére, ahol minden nap
több, mint 300 székely katona áll szolgálatban;

d) hogy a népesedés, iparûzés, földmívelés és
a tudományos kifejlõdés háttérbe ne szoríttassék,

é) a védelmi erõ oly egyénekbõl alakíttassék,
akik hazafi érzéssel bírnak, és birtokra nézve is quali-
ficálva vannak;

f) a katonáskodásból származó terhek nem
köttetnek, mint eddig volt, bizonyos családokhoz, ha -
nem azokat kizárólag az ország pénztára hordozza,
mert nem igazság a nemzet egyik részére oly terhet
törvényesíteni, amely reá terhet, a más részre pedig
mentességet árasszon, s hogy ez megtörténhessen és a
terhfelosztás igazságos legyen, úgy vélem, hogy el -
sõbben is az országba az összeírás minden lakosra, bir-
tokra és vagyonra nézve elrendeltessék, mert csak ezál-
tal lehet védelmi erõt és az országos adókulcsot kilátni,
legyen meggyõzõdve a hadügyminiszter úr, hogy ezen
rendeletbe fekszik a népet boldogító lélek, mert igen
természetes, hogy csak egy célszerû összeírás szüntet
meg minden classis különbséget, s ez a katonáskodó
székely nemzetnek legfõbb óhajtása, de az összeírást
addig meg nem lehet kezdeni, amíg errõl, a fennebb
említett pontok értelmében, alaprendszabály nem hoza-
tik, amelybõl véleményem szerint önként következik,
hogy az ország védelmi ereje két osztályra fog esni,
úgymint hadseregre, melyet minden pillanatban dis-
zponálni lehessen, és tartalékos seregre, mely a
nemzetnek egyszersmind hadi oskolája is leend.

Szükséges tehát, hogy a tartalék sereg a leg-
nagyobb célszerûséggel rendezõdjék, és ezáltal a mos -
tan itt sok helységekben felállított rendetlen és céltalan
õrseregek valódi védseregekké átalakuljanak, mert tud -
juk, hogy minden osztályba a védelmi kincstár a tar-
talék seregben létez, ha ennek rendszabálya silány,
akkor az ország minden veszélynek ki van téve.
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De ha én itten az organisatióba mélyebben
ereszkedem, igen hosszas lennék, a hadügyminiszter úr
pedig nekem csak a székely katonák sérelmeit feladni
rendelte, nekem tehát még csak azon javaslatom van,
miszerint szükségesnek vélném

1-mo. A székely nemzethez oly rendelést boc-
sátani, melybe a nemzet biztosítva legyen arról, hogy a
közelebbrõl Magyarhonban tartandó országgyûlés al -
kalmával az új rendszer, melyen én már az országos
bizottmány rendeletébõl dolgozom, életbe lépik, mely
által minden eddig létezett osztálykülönbségek meg -
szûn nek, és a nemzet összeolvad, s mindenki az ország
terhébe birtokaránylag részt veszen, mert csak ez nyug-
tassa meg a népet.

2-do. Ha pedig a 3-ik törvénycikk értelmében
addig, amíg az új rendszer életbe lépik, azon egyé nek -
nek, akik szolgálatban állanak, a napi zsold meg fog
határozódni, terjedjen ki ez a huszároknál a lovak por-
ciójára is úgyszintén,

3-or, ha a huszároknak lova szolgálat által el -
pusztul, bonificálja eztet az ország pénztára egészben.

4-er, minthogy a 3-ik törvénycikkben az oláh
katonákról szó vagy említés nincs, a huszárezrednek
pedig Fogaras vidékén, Hunyad, Alsó-Fejér megyében
oly egyénei is léteznek, akik nem székelyek, mon-
dassék ki a rendeletben, hogy ezek is, ha szolgálatba
lépnek, a zsoldot úgy húzandják, mint a székelyek, én
egyébaránt fel sem teszem, hogy az oláh katonák is új
rendezés alá ne esnének.

5-or. Mondassék ki a rendeletben az is, hogy a
szijjúszerszám, nyeregszer, fegyver, munitio, hadi re -
quisitumok, orvosi szerek és anyagokat az új rendszer
életbe léptéig, mint eddig, a hon pénztára fedezi.

6-or. Szükséges a rendeletben azt is kimon-
dani, hogy a rend és csend fenntartására addig, amíg az
új rendszer életbe lépik, a határszélõrzés, várda, levél-
hordozás és minden egyéb katonaszolgálatok 4 kr zsold,
2 kr kenyérpénz, a huszároknál 6 kr paripa intertentio-
jára fizettessék.

7. Ha az új rendszer által a székely hu szár -
ezred hadsereggé nem válik, arondiroztassék.

Ezen csekély véleményeim, ha a hadügymin-
iszter úr megelégedését megnyerik, boldognak érzem
magamat, öröklök a hadügyminiszter úrnak alázatos
szolgája

Nagy Elek
százados és ezred-számvivõ
Sepsiszentgyörgyön, 1848. június 20-án

Ezen felfejtésem és elõterjesztésemnek foly -
tán a magyar hadügyminisztérium 1848. július 28-án
3869 és 3870 szám alatt tetemes engedményezéseket

adott a székely katonaságnak, nekem pedig a hadügy -
miniszter, megelégedését nyilvánítva, újból megrendel -
te, hogy siessek az organisatiót illetõleg is felvilágosí -
tásaimat folytatni.

Ennek a magas rendeletnek is megfeleltem, és
1848. augusztus 28-án a következendõ jelentést tettem:

Nagyméltóságú hadügyminiszter úr!

A katonáskodó székely nemzet sérelmei or vos -
lása napirenden lévén, felhívatásom rendén a sérel meket
tudomásom és tehetségemhez képest excellenciádnak
1848. június 20-án bejelentettem, s egyszersmind alapo -
san bebizonyítani törekedtem azt, hogy ha az egye lõség
elve testté válik a határõri szolgálattól és költséget csak a
nemzet egyik részére szorítani nem igazság, mert a kato -
nai költség évenkint a huszároknál 6-szor és többször, a
gyalogoknál 3-szor és többször annyira rúg, mint az adó-
nak mennyisége akármelyik adózónál, márpedig most az
egyenlõség korában minden honpolgár csakis birtok és
vagyon arányhoz képest köteles a közterhet vinni.

Noha én a fennemlített jelentésemben csak a
sé relmeket érintettem és az orvoslásnak, vagyis új
rend  szernek szabályait részletesen nem fejtegettem,
mostan az új rendszer elsõ részérõl csekély nézeteimet
elõsorolni bátor vagyok:

Az összeírást illetõleg
Tekintsük meg a módokat, hogy kellene a ha -

zá ba a védelmi erõt legcélszerûbben felállítani a köz -
teher viselés irányába.

Én úgy vélem, hogy ha a közteherviselés
szent, úgy a honvédelemi kötelességnek is szentnek
kell lenni, mert ez egyik fõ része a közterhnek, és így
mindenki fel van híva a honvédelemére, s az így is
igaz, hogy a honvéd sereg felállítása egyik legfõbb
feladata a közállománynak, mondom, egyik legfõbb
fel  adata, mert vannak a közállománynak a védelmi
erõn kívül is még más életkérdései is, melyeket az önn-
fenntartása megkíván, hogy háttérbe ne szorítson, in -
nen következik, hogy az új rendszert úgy kell szabni,
hogy a népet a védelmi kötelesség megosztása és a
védelmi költség apasztása boldogítsa, a védelmi erõt
pedig, amelyet a status ratio és a publica securitas igé -
nyel, nevelje a népesedést, iparûzést, földmívelést és a
tudományos kifejlõdést háttérbe ne szorítsa, a védelmi
erõ oly egyénekbõl állíttassék, akik hazafi érzéssel bír-
nak és a gyõzelem kezessége szívökben van vésve, a
katonáskodásból származó költségek ne szoríttassanak
úgy, mint eddig volt, bizonyos családokhoz, hanem
azo kat kizárólag a közálladalom pénztára fedezze.

Itten hát most az a kérdés merül fel, hogy az új
rendszer által a székelyek megmaradjanak-e, mint ed -
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dig, határõröknek? vagy megváltoztatásával az eddigi
rendszernek, összeolvadva átalakuljanak a hon minden
lakosaival egy tartalék sereggé, amelybõl a mostan
fenn  álló hadsereg pótló, és a még szükséges alakítandó
lészen, éspedig úgy alakítandó, hogy a hadsereg min-
den kül- és belszolgálatot megtegyen.

Én úgy vélem, hogy ha a fennemlített új rend-
szer alapelveit szem elõtt tartjuk, nem lehet a védelmi
kötelességet más módon igazságosan felosztani, hanem
csak úgy, ha a hon minden lakosa összeolvad egy tar-
talék sereggé.

Ezen elvbõl kiindulva szükséges legelsõbben
is, hogy a képviselõház:

1-mo, a székely katonák sérelmeirõl szóló tör -
vényjavaslattal megszûnjék, mert ha a székelyek a többi
honpolgárokkal és eddig mentesítettekkel az összeírás
által összeolvadnak, és mind a pénz, mind a katonás ko -
dásbeli terhbe csak annyi részt vesznek, mint minden
magyar honpolgára, így semmi sérelmek or vos lására
vagy külön törvényjavaslatra a székelyeket illetõleg
szük ség nincs – itt megjegyzem, hogy ha a székelység
mégis megmaradna határõrseregnek, ezek nek új ren-
dezésérõl késõbben említést teszek, most pedig itten
elõre csak a tartaléksereg systemáját kívá nom tárgyalni,
mert én ezt legcélszerûbbnek, legigazságosabbnak vé -
lem, azért, hogy ahogy fenn is említém, csak ezáltal
szûn tenek meg az igazságtalan men te sítések.

2-do, a nép képviselõháza nevezzen rögtön egy
bizottmányt ki, amelynek kötelessége leend az ország
törvényes összeírására nézve egy alaprendsza bályt ki -
dol gozni, és eztet a háznak bemutatni, ott meg vizsgálva,
mint törvény mondassék ki, szentesíttessék és a tör -
vényhatóságoknak küldessék ki, hogy az összeírást sze -
mélyre, vagyonra és birtokra nézve kezdjék meg.

Az összeírás nem csak azokra terjedjen ki,
akik a tartalékseregbe beírandók, hanem kivétel nélkül
minden családra egyénenként classificalódjék minden-
ki, mert ha ily összeírás nem lesz, bizonyosan sok kihá -
gások történnek, és egyébiránt is csak így lehet kitudni,
mely famíliák azok, amelyekbe szolgáló egyén nincs,
és melyekbe hányan vannak és miért mentesítve, ennél
fogva igen természetes, hogy az összeírásra használan -
dó tabelláknak olyanoknak kell lenni, hogy azok min-
den egyénnek classificatióját, úgy a birtoknak is meny -
nyiségét és tulajdonságát nem csak kimutassák, hanem
a nemzetõri szolgálatra alkalmas egyéneknek 19 éves
koroktól kezdve 30 éves korukig, mindenével külön-
külön rovatba véve és kimutatva magokba fog lalják, ez
azért szükséges, hogy ha a jurisdictióktól a tabellák és
summariummal a minisztériumhoz bekül detnek, ott
egy fõ summariumot készítve ki lehessen látni, hány 19
éves, hány 20 éves, s így rovatonkint 30 évesekig, hány
szolgálható egyén van az országban.

Továbbá egy külön rovatba ki kell mutatni,
hány szolgálatra való egyén van 31 évtõl 35 évig, és egy
mellette lévõ más rovatban: hány van 36 évtõl 40 évig.

Ezen két utolsó rovat, 31 évtõl 40 évig, csak
azért szükséges, hogy ha netalán a hon oly veszélybe
jõne, hogy az illetõ 12 rovat 19 évtõl 30 évig nem lenne
a hon megoltalmazására elegendõ, szükség esetében
eze ket is össze lehessen parancsolni.

Ha ezen összeírás megtörténik és bevégzõdik,
csak akkor lehet a védelmi erõt tisztán látni, és minden
jurisdictiókra igazságosan kiróni.

Ami pedig a védelmi erõt illeti, én úgy vélem,
hogy ez, amint már érintettem, két osztályra esik, úgy -
mint hadseregre, amellyel minden pillanatban dispo -
nál ni lehet, és tartalék seregre, amely a nemzetnek hadi
oskolája is leend.

A hadseregnek, mely a tartalék seregbül ala -
kul, kötelessége lesz béke idején minden katonaszol-
gálatot a városokban és várakban, s ha szükség, a határ -
vég-vonalakon is megtenni. 

A hadseregeket hadházakban kell elhelyeztet-
ni, úgyhogy az ország minden alkalmas helyiségében
tanyázzanak.

A tartalék seregbe mindenki tartozik 19 évtõl
kezdve 30 éves koráig szolgálni, kivéve azokat, akik
iparûzés, földmívelés, tudományos kifejlõdés vagy
test  beli hibájok tekintetébõl törvényesen mentesítve
lesznek.

A tartaléksereg vidékenként századokra, zász -
lóaljakra és ezredekbe fog osztatni, és a gyakorlatra,
úgyszintén egyéb teendõkre nézve is külön alaprend -
szabály adatik ki, amelybe a hadi gyakorlatidõ is meg
lesz határozva, a gyakorlat oly idõszakban fog lenni,
amikor a földmûvelés és iparûzés engedi, de semmi -
esetre sem õsszel, mert akkor a szántás-vetés, tavasz -
termés és bortakarmányokkal van elfoglalva a nép.

A tartalékseregeket a nyugdíjazott tisztek kö -
telesek oktatni, mely által azt nyeri az állomány, hogy
oly kezekre lesz bízva, akik a hadi taktikába jártasok, a
tartalék sereg a gyakorlati idõ alatt a tartalék rendsza -
bályai alatt, idõközbe pedig korlátlan a polgári tör vény
alatt áll.

Aki 2 évig tanult a tartalékseregben, innen megy
4 vagy 6 évig a hadseregbe, és ha ottan kitöltötte idejét,
visszaesik a tartalékseregbe, ahol, ha szükség, mint al -
tiszt, fõképpen az újoncok beoktatására használandók
mindaddig, amíg 30 éves korúak lesznek, és ha ez meg -
történik, mint kiszolgált katona, ment lesz a tartalék sereg
szolgálatjától is, s csak akkor szólíttatik fel, ha az ország
oly veszedelembe lenne vagy jõne, hogy a hadsereg és a
tartaléksereg nem bírná az országot megvédeni.

Említém, hogy a tartalékseregbe mindenki tar-
tozik szolgálni, ha az iparûzés, földmívelés, tudo má -
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nyos kifejlõdés vagy testbéli hibája tekintetébõl tör -
vényesen mentesítve nincs.

De lesznek mégezen kívül is, ahol szolgáló
egyén nincs, úgy példának okáért az özvegyek, aggas -
tyánok, öncsonkítottak stb., itten az a kérdés me rül fel,
vajon az igazsággal megegyez-e az, ha a fennebb emlí -
tett esetekben egy része a nemzetnek a védelmi köte-
lességtõl fel lesz mentve, és csak az egyik részét viszi
a közterheknek, azaz csak adót fizet, a más része pedig,
amely adót is fizet, katonát is állít, nem lesz-e nagyobb
mértékben megterhelve. Én úgy vélem, hogy itt a
közterh nem lenne egyaránt felosztva, mert ha a tör -
vény egyik résznek több jogot és mentességet ad, mint
a másiknak, nemhogy nem igazság, de sõt, sokan len -
nének, akik a hon interesséjét nem nézve, mind arra
dolgoznának, hogy maguknak mentesítést szerezzenek,
ha másoknak kárára is.

Vajon itt nem volna-e az igazság eltalálva, ha
meghatározódnék, hogy azon egyének, akik másoknak
ellenébe mentesítve lesznek, és ezáltal maguknak kü lön
hasznot hajtanak, a védelmi pénztárba az adón kívül
éven kint, annyi évre, ameddig a tartalék és hadseregben
szolgálni tartoznának, egy bizonyos összeget fizet né -
nek, itt fõleg az öncsonkítókra figyelemmel kell lenni, s
ezen pénz fordíttassék a katonaköltségek fedezésére,
úgyis a katonát az ország pénztára tartja, és ha a men -
tesítettek a fizetések által a pénztárt nevelik, a nem men -
te sítettekre proportione kevesebb adó esik, s így a terh
egyenlõen lesz megosztva, s ha ez meg tör ténik, és min-
denki átlátja, hogy csak amúgy könnyeden, mások ká -
rára mentséget nem szerezhet, megszû nik a tereh alól
kibújni igyekezni, mely által azon igaz ság is kijõne,
hogy mindenki vagy személye, vagy pén ze által részt
veszen a védelmi kötelességben, egyéb aránt azon pénz,
mely a mentesítettektõl a védelmi pénztárba befolyna,
idõvel oly összeget ígérne, hogy egy háború kiütése al -
kal mával nem lenne szükség a hadiköltségek fedezésére
a nemzetre külön adót róni.

A tartalék sereg systémája szerint senkinek
ma ga helyett mást állítani nem szabad, hanem kiki ma -
ga kötelességét a maga személyében tegye meg, ezáltal
sok rossz következések hárintatnak el, mert eddig a
vagyonosabb, neveltebb test- és elmebeli tehetséggel
nagyobb mértékben felruházott ifjak maguk helyett a
sorezredeknél nagy summa pénzzel mást, de minden
tekintetben maguknál gyengébbeket állítottak, és így
csak a szegény neveletlennek kellett a katonai szolgá -
latot átvenni és a fogadottakkal szolgálni. A fogadottak
ritkán szolgáltak örömmel, sõt, többnyire olyanok vol -
tak, akik ha nagy summa pénzeket, köntösöket és fegy -
vereket átvették, az ezredtõl elszöktek, és így a ma gyar
mondás szerint se pénz, se posztó, s ki volt megcsalva?
a közálladalom, s kérdem, nem lenne-e célszerûbb, ha

azon szép összegek, melyek így elvesz tegetõdnek, az
országvédelmi pénztárba folynának be, de tovább me -
gyek, s mondom, ha a fogadottak mind el nem szöktek
is, többekkel is megtörtént, hogy minek utána már a
meg fogadás idõkor is gyengék voltak, csakhamar szol-
gálattehetetlenekké váltak, és így a köz álladalom kény -
telen volt õket agghadházba tenni, és élelmökrõl 
halá lig gondoskodni és új újonczat állítani, ez pedig
nagyobbára annak az eredménye, hogy kere ken meg
legyen mondva: a katonai törvényhatóságok a beso -
rozás alkalmával nem éppen a kellõ pontossággal és
lelkiismerettel viseltettek, aztot állítsa szép ember a
hadi gyakorlatba jártas jó mozsikus, hív szolga stb., s
így sokan soroztattak be, akik vagy már ko rosok, vagy
egészségbeli szenvedélyeknek kisebb vagy nagyobb
mértékbe ki vannak téve, s ezt tudva a kormánynak szá -
mít hatatlan rendeletei léteznek, amelyek által a pajkos -
ság legalább valamennyibe megzaboláztassék, de mind
sikertelen maradott.

Így tehát szükség megtiltani, hogy senkinek ma -
ga helyett mást állítani nem szabad, mert ezáltal a ka -
tonaság csak a szegény, neveletlen, idomtalant, ma gát sze -
rencsétlennek képzelt, hivatásának, úgyszintén a nem zet
érdekének meg nem felelõ egyéneket kap köré be, s innen
következik, hogy a nép a katonasággal ahelyett, hogy
szoros barátságban lenne, folyvást surlódásban van, amely
kivált a veszélyes idõkben mind a korona, mind a nemzet
becsülete fenntartására semmi kedvezõt nem nyújt.

De ha a védelmi kötelességet egy magasabb
szempontból megtekintjük, nem látjuk-e át, hogy ha
igazságosak akarunk lenni, a védelmi kötelességet is
igazságosan felosztani tartozunk, de hol marad az igaz -
ságos felosztás, ha éppen a legnehezebb és szentebb kö -
te l ességbõl mindenki, de fõképpen a míveltebb sze mé -
lyesen részt nem veszen, és így a haza becsületét és
oltalmát csak a szegényebbre, akinek úgyis kevés véde -
ni valója van, és a fogadottakra, akik inkább nagyobbára
ellenségnek, mint hív szolgának tekintõdhetnek, bízza.

Eddig neveltebb és tehetõsebb része a nem -
zetnek vagy mint kiváltságolt, mentve volt, vagy mint te -
hetõs, megváltotta magát, és eladta azon szent köteles -
séget, mellyel a koronának és a hazának tartozott, és így
ezen neveltebb rész minden védelmi gyakorlat nél kül
gyávának és a haza oltalmára tehetetlennek mara dott,
nem gondolván azzal, hogy amint a históriák bizonyít -
ják, maholnap a proletáriusok által a porba tapodtatnak.

Azt kérdem, vajon ez egy alkotmányos or -
szág ban erkölcsiség és igazságra mutat-é? Szabad-e
érdemes nemzet közt becsületét, életét és haza oltalmát
cudar pénzért eladni, vagy akkor, midõn az egyenlõség
korába léptünk, csak azáltal ûzzük-e még a rabszolga -
ke reskedést, vagy kérdem továbbá, a vak sorshúzás
határozzon-e, melyet még az adókirovásra is el nem
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szenvedhetnénk, ezt a vak kockajátékot tekintsük-e a
legokosabb, legcélszerûbb és igazságosabb határozat-
nak ott, ahol életünk, becsületünk és a haza oltalma
forog fenn.

Minden magyar köteles becsületét és hazáját a
lehetõség esetében személyesen védeni, vagy nem ér -
de mes annak birtokában lenni, ne félj, magyar a kato -
nás kodástól, mert az egyenlõség testté vált, s majd ha a
polgárból, földmûvesbõl lett közvitéz látja, hogy elöl -
járója illedelemmel bánik vele, s ha látja, hogy mellette
a sorban fejedelmek, miniszterek, kiváltságosak és te -
he tõ sebbek fiai is egyforma törvénnyel és joggal bír-
nak, felmagasztalva érzi magát, s így nemesebb indulat
ébred fel benne, szent kötelességének tartja a hon be -
csülete és szabadságáért élni, halni, s így a katonaszol-
gálat, egy valódi hadsereg nevelõ háza leend a nem -
zetnek, senki nem fogja magát a katonáskodástól, mint
a legnagyobb szerencsétlenségbõl, ha másképpen nem,
alacson úton is megmenteni kívánni.

Ezen elvekbõl kell tehát kiindulni az összeírás
és a tartalék sereg organisatiójára, mert az összeírási
rendszer, tudom, más országokban is, bármi kemény
rendeletek léteznek, mégis némüleg utat hagynak az
önkénybõl következõ alacson kihágásokra, fõképpen
ott, ahol még nincs eltörülve a helyettes katona fogadás
és a sorshúzás, de ha ezek eltöröltetnek, és az összeírás
alaprendszabályai célszerûek, boldog a nép, boldog a
haza, mert látja, hogy minden oldalról csak az igazság
tündöklik.

De egyébaránt is nekünk csak egy célszerû
öszeírás adja tudtunkra, hogy mennyibõl áll magyar hon -
nak védelmi ereje, és csak ezáltal lehet tisztán szá mítani
a védelmi erõre, s így lehet meghatározni, mennyi gya -
log ság, lovasság, vadászság, tüzérség, utász és hadász -
ság alakulhat, és mennyibõl áll a tartalék sereg.

Én úgy vélem, hogy a tartaléksereg systemája
legcélszerûbb, mert eszerint minden 19 éves beíratik a
tartalék seregbe, itten 2 évbe tavasszal, ha a földmí velés
elvégzõdik, a kaszálás és kapálás még be nem állott, egy
bizonyos idõ alatt, példának okáért nálunk 12. májustól
10. júniusig a fegyverbe gyakorolja ma gát, és innen így
lépik a hadseregbe, de nem sorshúzás által, hanem az
átlépési kötelességet rendre a születés napja határozza,
ezáltal azt nyeri a hadsereg, hogy köz be sohase létez
újonc, hanem nagyobbára már betanult katona, az ily
hadsereget, amelybe újonc nincs, a leg szorosabb szó ér -
telmében lehet valódi hadseregnek nevezni, amely név
a mostan fennálló hadseregeknek nem éppen tulajdona,
s minthogy a hadseregbe a szolgálat nem lesz sok évek -
re téve, és azáltal az ottan ki szolgált egyének visz szaes -
nek a tartalékseregbe, kurta idõ alatt odajutunk, hogy a
tartaléksereg is tömve lesz kész katonával, úgyannyira,
hogy az újoncokat köny nyen vezetik, és én azt állítom,

hogy ahol a tartalékse regben sok kitanult katona és
kiképzett altisztek létez nek, ott a századokat 400 fõre is
lehet emelni, és szükség esetében csak egy jó fõtiszt ál -
tal is vezethetõ, csak az altisztek jól ki képzettek legye -
nek, eztet Napoleon megmutatta 100 napok alatt.

Ha egy háború történik, és a hadsergek ki moz -
díttatnának a tartalékseregbõl, töstént lehet helyök be új
hadsereget összeparancsolni, anélkül, hogy sok fõtisz -
teket nevezzünk ki, akiket ha a béke meglesz, alig bír a
közálladalom díjazni, s ha a szükség kívánná, hogy a
tartalék seregnek mind a 12 classisát, mint hadsergek
kiemelõdnek és az országból kimozdíttatnék, akkor is
maradna még az országban 10 classis 30 évtõl 40 évig
védelmi erõ, ezek bizonyosan képesek lesznek mind a
bel-, mind pedig az õrvonal szolgálatot megtenni, de én
nehezen hiszem, hogy erre kerüljön a sor, kivált, ha
minden lakos köteles lesz a védelmi kötelességekben
részt venni, mert tudni kell, hogy egy országban, ahol
csak 10 000 000 lélek van, ottan csak két classisa a tar-
talékseregnek már 1% és így 100 000 katonát ád, és így
öt classisa a tartalék seregnek 2½%, 250 000 katonát
ád, de megjegyezni méltó, hogy a tartaléksereg gyakor -
lata azért is szükséges, hogy Napo leon egy alkalommal
azt mondá, hogy 50 ezer ember nem ötvenezer katona.

Most egyelõre csak ennyit az összeírás elsõ ré -
szérõl, s majd ha idõm lesz, a többi részeit is az új rend sze -
rnek, úgyszintén a hadsereg felállítását, felsze relését gaz-
dasági tekintetbõl, tehetségem szerint tárgyalni igyekszem.

Mármost, mint elébb említém, átmegyek külö -
nösen a székelyek ügyére, abban az esetben, ha tovább -
ra is meghagyatnának határõröknek, én mindazonáltal
csak a tartaléksereg systémáját pártolom, mert ezáltal
legigazságosabban oszlik a védelmi kötelesség, de ha
mégis határõröknek maradnának, itten elõre is hivatko-
zom azon már kidolgozott munkáim és terveimre, me -
lyeket 18-ik szeptember 1846. év, 31. március 1847.,
nagyméltóságú hadi fõparancsnok báró Puchner Antal
õexcellenciájának alázatosan benyújtottam, amelyek
által is az eddigi rendszer egészbe újraszületik, ha
nagyméltóságod ezen terveket áttekinteni hajlandó
lenne, kérem elkérni, mindazonáltal ezen tervek fogal-
mazása elõtt volt, hogy én az országgyûlésen voltam,
ahol a székely nemzet katonai rendszerérõl szólló iro -
mányokból meggyõzõdtem, hogy a nézetek mind csak
a primipillus és pixidáriusok rovására mentek, ame-
lyeknek következtében felfejtvén az addig létezett igaz -
ságtalanságokat, sikerült nekem, amint eztet a már
elõbb beírt országos bizottmányi jegyzõkönyvkivonat
bizonyítja, az addig létezett, a katonáskodó székelyeket
merõben elpusztító nézetektõl az országos bizottmányt
merejébe eltéríteni, és igazságosabb útra vezetni.

Ezen alkalommal azt is megnyertem, hogy az
új rendezésnek kidolgozása rám lévén bízva.
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Isten segedelmével nemsokára meg fogjuk lát -
ni, hogy a katonáskodó székelyek meg fognak szaba -
dulni nyomasztó sérelmeik alul.

Nagyméltóságodnak
Sepsiszentgyörgyön, 1848. augusztus 28. 
alázatos szolgája

Nagy Elek . mp.
százados és számvivõ

Alig végeztem be ezen munkáimat, berendelt
Szebenbe fõhadi parancsnok báró Puchner Antal õex-
cellenciája, aki 1848. szeptember 4-én a magyar hadü-
gyminisztériumnak engemet a legjobban ajánlott arra,
hogy hadibiztosnak kinveztessem, visszajövetelemmel
megtörtént Háromszéken, Szentkatolnán a márkális
szék  tartás, ahová én is az ezred kormánya által kiren-
delve voltam, ahol az ingerültség nõttön nõtt. Agyag -
falván gyûlés tartatván, amelynek eredménye az lett,
hogy Háromszéken egy állandó bizottmány állíttatott
fel, és egy vonal húzatott, mely a Székelyföldet a
Szász földtõl elkülönítette, s ezáltal a hadikormány és a
székely ezredek között megszûnt minden közlekedés.

A háromszéki állandó bizottmány meghatá -
rozta 1848 november 12-én, hogy egy küldöttség által
báró Puchner Antal hadi parancsnok õexcellenciája
szóllíttassék meg, mi szándéka van, miután az a hír
futamodott, hogy õ Háromszékre be akar törni.

Ezen küldöttségbe választva volt Árapatakról
Béldi Gergely, Rétyrõl Székely István, Sepsiszent -
györgyrõl Gyárfás Dávid, Szemerjáról Serester Mózes
és a székely huszároktól százados számvivõ Nagy
Elek, akiknek a következendõ báró Puchner erdélyi
fõhadiparancsnokhoz címzett felirat adatott kezökbe:

Katonai fõparancsnok altábornagy
báró Puchner Antal úr õnagyméltóságának

Székünk kebelében nõttön nõ az ingerültség
azon minket körülszárnyaló hírre, mintha Erdõvidékre
és Háromszékre sorkatonaság, ennek kíséretében álló
rendetlen csorda néppel betörni akarna, és megtámadná
polgáraink élet és vagyonbátorságát.

És azt beszélik, hogy Excellencziád ren-
deletébõl. 

Elõttünk megfoghatatlan, ezt fel nem tehetjük,
hogy ilyen rendelkezés Excellenciádtól jöhetett volna,
egyáltalában nem, mert ok nélkül oly hazafi, mint
Excellenciád ily intézkedést nem tehet.

Igen, mi hívei vagyunk a koronás királynak
utolsó csepp vérig, hívei egy általa megerõsített tör -
vény nek, és a törvényesség terérõl sehogy lelépni nem

akarunk, nem fogunk. És ha felütjük törvényeinket,
meg vizsgáljuk cselekményeinket, így áll, és nem más -
képp. Legyen bíránk Isten és világ és Excellenciád
mint pártatlan hazafi. Székünk kebelében tökéletes
rend, a személy és vagyonbátorság védve, ernyedetlen
engedelmesség polgári és katonai tisztségünk irányá -
ban és elegendõ erõ megõrizni mindezeket, s midõn
Excellenciád maga is azt mondá, hogy az alkotmányos
szabadság és rend érdekében fog mûködni, idvezeljük
mint ilyet, s világosan felhívtuk katonaságunk ezrede-
seit is, hogy a rend, az alkotmányos szabadság, az or -
szág összes bátorsága érdekében fennálló törvényeink
értelmében velünk s polgári tisztviselõinkkel egyetért -
ve, mi ezt óhajtjuk, hogy legyen rend, a haza és a ki rály
nevében segedelmezzék Excellenciádat.

Ok tehát egyátalában nincs miért mi hozzánk, e
békés szék polgárai kebelébe sorkatonaságot, annyival
kevésbé oláh népességet küldeni. És mert nincs ok, és ok
nélkül logice semmi sem történhetik, hisszük le he tet -
lennek ama szállongó hírt. Mivel azonban az érintett hír
kedélylázítólag járta székünket be, s ingerültséget oko-
zott, ezen ingerültség lecsillapítására más utat nem lá -
tunk, mint tisztelettel felkérni Excellenciádat, méltóztat-
nék értesíteni minket, igaz-e, hogy sorkato na sággal és
oláh népességgel intéztetett székünk megtámadtatni, és
ha igen, miért?

Bármi történjen, miután székünk híve a koro nás
királynak, tisztelõje az általa szentesített törvé nyek  nek,
õre a rendnek, imádója polgári és katonai kormányának,
ha mégis megtámadtatnék, Isten és világ elõtt felelõssé
lesz a megtámadó a polgári háború iszonyaiért.

Háromszék állandó Bizottságának
Sepsiszentgyörgyön, november 12-én 1848.
tartott ülésébõl
Horváth Albert 
fõkirálybíró

Ezen felirattal elmentünk 1848. november 
13-án Brassóba, ahol letartóztattattunk, a feliratot pedig
béküldötte a brassói csász. kir. városi parancsnokság
Sze benbe, az illõ helyre, ahonnan 1848. november 
16-án a következendõ válasz Q. betû 1658. szám alatt
érkezett vissza, amely szóról szóra így hangzik:

Másolata azon cs. kir. fõhadiparancsnoksági
rendeletnek, mely 1848-ki novemberi 16-áról 1658. Q.
elnöki szám alatt a brassói cs. kir. katonai, városi,
határszéli és várbéli parancsnoksághoz bocsáttatott.

A brassói cs. kir. katonai parancsnokság folyó
évi november 13-áról felterjesztett jelentése s annak ide
visszafoglalt záradékai tartalmaként Háromszéknek öt
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küldöttjeibõl álló azon követsége, mely az ottani szék -
rendek nevében az ide szintén visszazárt írásbeli nyi-
latkozatot nékem személyesen átadandó Brassóba jött
vala, ottan elõlegesen visszatartatott, míg ez iránti uta -
sításom oda érkezendett.

Az ezen szék rendei által nekem aláterjesztett
irat szorosabb áttekintése után megbízandónak találtam
a határszéli parancsnokságot, miszerint a nevezett kö -
vetséget e végre külön maga elébe idézve, annak a fenn
érintett záradékok visszaadása mellett nevemben a kö -
vetkezõ szószerinti választ adjon:

Háromszék, melynek nemessége régóta for-
radalmi cselszövetek gyûlõhelye s izgatási ármányok
gyúkeble volt, közelebbrõl, kivált mióta az uzoni ese -
mények a székely fegyver becsületét elannyira megbé-
lyegezték, oly iránynak adta magát át, mely sem a Ki -
rály szándékával, sem a józonan fölfogott honjólétével
össze nem férhetõ.

Éppen ezen szék kebelébõl nevezet szerint az
ottani nemesség, némely református papok és hamis-
lelkû jogászok útján indult s terjedett a többi székely -
ségnek elvetemülése.

Nem szükséges amaz igen is közismert lází tókat
név szerint kijelölni, kik hol nyilván, hol alattomosan a
lassanként elõkészített gonosz célzatok létrehozásában
munkások valának. Különösen azon álfogások s alacsony
eszközök elõttem fedve éppen nincsenek, melyeket az
ottani nemesség s a többi pártok a császári királyi határ -
széli intézet megrontására felhasználtak a határszéli fegy -
veres nép mesterségesen kiszámított elámítások s hamis
elõtükrözõdések általi megvesztegetésére, izgató érde ke -
ik mellé s csendzavaró irányaikhozi eltoborzására.

A budapesti törvénytelen rémkormány zsoldo-
sai épen ezen szék kebelén találtak legmelegebb sym-
páthiákra s pártoló elfogadásra.

Midõn ama bujtogató Berzenczei, mint bizo -
nyosan tudom, egyenesen a volt magyar minisztérium
megbízásai ellenére önkényébõl s hatalmából, sõt, mi
bûnsúlyát igen nehezíti, a király szentséges nevében a
székely nemzet fegyveres közgyûlését Agyagfalvára
egybecsõdíteni merészelte:

Háromszék volt az, mely ezen törvénytelen, a
királyi jog gyakorlását lényegesen érdeklõ és szentség törõ
kézzel megferdítõ gyülekezet létrejöhetését nem csak fõ -
leg pártolta, hanem különös és valóban jogszerûbb tárgy-
at igényelhetõ lelkesedéssel elõ is mozdította, sõt e
veszedelmes és rossz dolog kivitelére, mely Erdély jelen
szomorú állapotát nagyobbrészint eredményezte, minden-
féle erõszakos fenyegetõ, rémítõ eszközöket felhasználni
nem kételkedett.

Ezen Háromszék gyûlése fõhelyén, az ottani
hatóságok szemei alatt történt az, hogy a székely határ -
széli katonasághoz közérdekûleg intézett s jól szándo -

kolt fölszólításom a postáról vakmerõen elkoboztatott,
csakhogy a forradalmi párt célul kitûzött tovább hal-
adása atyai intésem által meg ne gátoltassék, a székely
józanabb értelmû határnép felvilágosításában, s ok -
tatásában.

Úgy mindenekfelett Háromszék tartozik azon
párthoz, mely a Király s e hon fejedelme által kineve zett
s rendelt fõhadparancsnokságot fel nem fogható vak-
merõséggel s valódi eszmefogyatkozottsággal Agyag -
falván eltöröltnek nyilvánítani merészelte, a székely
határszéli fegyveres népet ezen cs. kir. fõhadparancsnok-
sággali minden viszonyból erõszakosan kiragadni, attól
végképpen elszakasztani törekedvén – mind oly tények,
melyek nyilvános forradalmat, felforgatást s tiszta fel-
ségsértést foglalnak magukban.

Ily tagadhatatlan tettleges elõzmények után
meg nem foghatni, miként ûzheti Háromszék nemes sége
elõttem fekvõ iratában szemtelenségét egész azon pon-
tig, hogy még mindazon régólta lehasznált Kossuth-féle
modorban, mellyel ezen pártütõnek Ma gyarországban
ámításokat terjeszteni csakugyan elégszer sikerült, oly
hangú biztosítékait nekem elõtükröztesse, mintha Há -
romszék a királynak híven hódolni, az általa szentesült
törvényeknek engedelmeskedni s azok terérõl eltávozni
sehogy sem kívánna – miután minden a székely ha tár -
szélen fennállott intézmények éppen a király tudtán és
helybenhagyásán kívül összetépettek s leromboltattak.

Ugyan lehet-e valakit annyira megütöttnek
kép zelni, ki a fenn idézett cselekedeteket olybá ma -
gyarázza, mint hív alattvalóknak törvényes tetteit?!

Avagy talán több mint száz román faluk cél
nélküli elpusztítása s megsemmisítése, és kiváltképpen
Szászrégen, az iparmûves mezõváros gyalázatos leége -
tése, abban az agyagfalvi, fõleg Háromszékbõl fegy -
veresen kiállott székely csoportok által száznál több
mindkét nemzetbeli fegyverzetlen lakosok gyáva leö -
lése, mikor e helység magát önkéntesen megadva,
megkímélést annál méltóbban igényelhet vala, mivel
éppen akkor a fejedelem iránti igazi hívséget s hó -
dolatát tanúsította, és ily vad bosszút szomszédjai sem-
miképpeni sértése által maga ellen föl nem ingerelt
vala, vajon a székelység között fennálló törvényes rend
jeleit vagy a Király iránt ottan divatozó engedelmesség
és hódolta jellemét viselõknek tekintessenek?

Igaz, hogy f. é. október 18-áróli fölszólításom-
ban úgy nyilatkoztam, hogy az alkotmányos szabadság
és rend érdekében kívánok föllépni s mû ködni, de ez
alatt korán sem érthetõ azon rémrendszer, melynek szel -
lemében a budapesti kényuralmas pártkormány a közjót
kezeli, s melynek mintáját Háromszék kerülete fegy -
veres kézzel magáévá vallani mit sem általlott.

Eltelt már az ideje a sok szép hízelgõ szavak-
nak, a kétszínû s kétértelmûségnek – tiszta és világos
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cselekedetekre, valós, igazságos tényekre vagyon most
szükség annak bebizonyítására, ha valjon híve-e valaki
a fejedelemnek és az õ kormányának vagy sem?

Ugyanazért Háromszék rendeinek felettébb
általános bizonytalan, sõt illetlen kitételekbe is foglalt
f. é. november 12-érõli azon elõterjesztése, mely csakis
fennebbi célzatom némi üdvözlésére s azon biztosítás-
ra szorítkozik, hogy az ottani katonaság ezredesei föl -
kérettek légyen, miszerint a közrend és az egész hon
bátorsága érdekében a polgári tisztséggel egyetértve
nekem segedelmezésül legyenek, engem teljességgel ki
nem elégíthet, hanem világos és hímzetlen nyilatkoza-
tot várok beküldendõt aziránt, hogy Háromszék közön-
sége, nemessége s egyéb járuléka f. é. október 18-áróli
fölszólításomat feltétlenül elfogadja-e, s annak magát
alája veti-e vagy sem?

Ily határozottan s õszintén veendõ nyilatkozat
hiányában azon pártnak, mely eddigelé az ország csend je s
rendje, úgy õfelsége parancsainak ellenére mû ködött, és
személyemben a császári s királyi felség által beiktatott tar-
tományi fõhadparancsnokot elismerni nem akarta, sem
semminémû küldöttségét el nem fo gad ha tom, sem pedig
azon rendszabályoknak, melyek a csá szári királyi hadsereg
és Szászrégen mezõvárosa a szé kelyek által el sõbben s for-
radalmilag merényelt meg  támadásával követ kezett fel-
hívására a cs. kir. kato naságnak általam a fegy vert ragadott
lázadás elnyomására és az ország békítésére szükségesnek
találtattak, más irányt nem adhatok.

A bûn súlya csak azokat érdekelheti s fogja ér -
dekelni, kik az ily forradalmat fölidézve annyi pusztítá-
sokat máris okoztak, és a törvényes rend és engedel -
mes ség ösvényén járni ma is vonakodnak.

Mi az ottani katonaságot s annak parancsno kait
illeti, azokkal mindaddig, míg rendeleteimnek ma gukat
feltétlenül alá nem vetendették, s kötelessé geik hez visz -
sza nem térendettek, semmi tekintetben közlekedésbe
nem léphetek, nem a szék tisztsége, hanem a cs. királyi
fõhadiparancsnokság lévén azon hatóság, melytõl ren-
deléseiket vehetik.

Csak ezen feltételek az utolsó pontig való tel-
jesítése után lészen a további közlekedés eszközölhetõ.

Végtére el nem titkolhatom azon sajnos érzést,
mely keblemet a határszéli székely nép iránt eltölti,
midõn látom, hogy nemcsak az ország pusztulására, ha -
nem tulajdon romlására is elcsábíttatott, egy ármányos
forradalmi párt által az igazság s törvényesség ösvé -
nyérõl eltéríttetett, fejedelmének valóságos parancsai
ellen fellázíttatott – mert a közveszedelem, mely alatt
ezen nagyfejedelemség jelenleg nyög, minden pusztítá-
saival s irtózataival együtt csakis azon erõszakosan s
rémítõ eszközök által egybecsõdített agyagfalvi fegy -
veres székely gyûlésnek tulajdonítható, mely egyene-
sen a király – általam igen is jól ismert szándéka s

akaratja ellenére, csakis ezen kárhozatos felforgatási
ármány érdekében tartatott, s melynek elmaradásával
az oly igen kívánatos közbéke és az elõtti csend és rend
e honban minden bizonnyal fenntartható lesz vala.

Ezen választ Brassóba nekünk mint a székely
nemzet küldöttségének felolvasta a brassói cs. kir. pa -
rancs nokság, akkor cs. kir. õrnagy Arbutina és által
adván visszautasított felügyelet alatt Árapataka felé,
ahol az Oltvizen használatba volt hajón által és Sep -
siszentgyörgyre jöttünk, a feleletet a bizottmánynak
álta ladtuk, amelyre az ingerültség nõttön nõtt; ami
személyemet illette, én az ezred évi számadásaival pro
1848 el voltam foglalva, azonban az ütközetek hol
Erdõvidéken, hol a dobolyi Oltvize hídjánál folytatód-
tak, emellett azonban 1848-ban, decemberben már
meg kezdõdtek a pacificatio elõzményei Gedeon tábor-
nokkal Brassóban, amely e hó végével meg is lett.
Engemet Gedeon rendeletébõl ezredesem, Sombori
Sándorral nyugalmazott százados Sydlovsky kísérlete
alatt 1849-ben, januárius 7-én bevittek Brassóba, ahol
Gedeon tábornok az ezred pénztáráról és számadásaim-
ról, úgy szinte arról, hogy kiknek adtam fizetéseket,
kikérdezett; ez alatt Sombori ezredes megtébolyodott,
Brassóba maradott, nekem pedig Gedeon tábornok azt
rendelte: jöjjek vissza és az ezred átadását Nagy Imre
alezredesnek szorgalmazzam, ez meg is történt, de ez
alatt csakhamar Háromszéken a forradalom még na -
gyobb mértékben ütött ki, mint azelõtt volt, a köz -
lekedés Gedeonnal megszûnt, a csaták mérgesebben
újból megkezdõdtek, muszka segítség jött Gedeon
részére, vagy négyezer ember, de hasztalan, ezek álta -
lunk mind legyõzettek és az országból kihajtattak, erre
az egész székelyek felkeltek, Bem tábornok is bejött
Erdélybe, a székelyek Szeben felé indultak, útközben,
több csaták után Szebent diadalommal bévették,
egyszóval Gedeon és Puchner táborait behajtották a
Szeben körül lévõ muszkákkal együtt Oláhországba,
úgyhogy 1849-ben, március 12-én Erdélyben már a
székelyek és magyarok uralkodtak.

Ez alatt a székely huszárezred Daczó
Zsigmond százados kormánya alá jött, aki megrendelte,
hogy a törzs (Staab) Brassó városába menjen tanyázni.

Ez alatt ezredkormányzó Daczó a követ -
kezendõ rendeletet adta nekem:

126. szám. 
Az Ezredtõl a Számvevõ hivatalnak
Sepsiszentgyörgyön, márc.10-én, 1849

A székely had fõparancsnokságnak folyó évi
március 7-én kelt rendeletét azzal a meghagyással
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rekeszti az ezred ide, miszerint minden számvevõ hi -
vatal kezelése alatt lévõ számadásokat rögtön elké -
szítse, hogy ha a bizottmány a háromszéki hadparancs -
nokságtól megérkezend, haladék nélkül kezelése alá
vehesse.

Daczó m/p
kapitány ezredkormányzó

56. szám. 
Székely had fõparancsnokság
Daczó õrnagy úrnak!
Csíkszereda, március 7-én, 1849

Minekutána az országos honvédelmi bizott -
mány rendeleténél fogva Székelyföldünkön a határ õr -
vidéki kormányzatok megszûntek lenni, rendelem õr nagy
úrnak az eddig létezett székely huszárezred minden
századjainál a számadásokat, valamint a törzsnél tö ké -
letesen bevégezni, tisztába hozatni, és azonnal, amint né -
mely tiszt uraktól a kívánt számadás beadatott, azt az
illetõ térparancsnokokhoz további kezelés végett átadni.

Õrnagy úr is az ezredi törzs számadásait el -
készíttetvén, a háromszéki hadi fõparancsnokságnak
mentõl elõbb adja át.

Továbbá az ezredi és századi raktárban talál-
ható fölszerelési cikkeket pontosan összeszedetve szál-
líttassa õrnagy úr a Háromszéken lévõ századoktól
Sepsiszentgyörgyre, Csík és Gyergyóból Csíkszere dá -
ba, az ezen helyeken állomásozó térparancsnok urak
kezelése átvételére.

A jelenleg Háromszéken állomásoló két lovas
századhoz szükséges kineveztetést igénylõ tiszt urak név-
sorát terjessze mihamarább be hozzám fel, hogy azoknak
megerõsítéseket illetõ helyen kieszközölhessem.

Gál Sándor m/p
ezredes

Ezen rendeletek folytán köteleztettem, hogy
minden számadásokat lezárjak, és az illetõ térparancs -
nokságoknak átadjak, minthogy pedig a kezelésem
alatt a fourage pénztár és a havasok pénztára is állott,
amelyek nem az állományé, hanem a huszár családok
tulajdona volt, ezek aránt felszóllítottam az erdõvidéki,
háromszéki, csíki és gyergyói huszár családokat, hogy
mi történjen ezen pénztárokkal, mely felszólításnak
következtében megjelentek Sepsiszentgyörgyön, 1849.
április 11-én nálam az ezredes elsõ századától Kölcze
János, Bora Péter, Csákány László, Lõrincz Antal, Jakó
Pál és Barabás Mihály, az ezredes 2-ik századától
Fosztó János, Nagy Mihály, Gáspár Sámuel, az alezre-
des 1-sõ századától Fekete Lajos, Fülöp Sándor, Finna

János, László Dávid, kászoni Barta Alois, az alezredes
2-ik századától Voloncs István, Beke László, Sandi
Antal, Bartos László, Teleki Mózes, Czakó Péter, az 
1-sõ õrnagy 1-sõ századától Szántó Imre, Balló
András, Csiszér József, Biró Mátyás, Deák Elek,
Csiszár József, az 1-sõ õrnagy 2-ik századtól Puskás
János, Szabó Imre, Köllõ Imre, Kari István, Bicsok
Elek, Deák Lajos, Karda István és Kajtár András, s
miután illõ felhatalmazásukkal magukat igazolták,
jegyzõkönyv vétetõdött fel, s a határozat szerint a pénz -
tárak megvizsgáltattak, az illetõ számadásokkal tõlem
átvétettek, s mégpedig a havasok pénztár készpénzben
5174 fr 20kr
kötelezvényben 8130 fr
összesen 13 304 fr 20 kr 
pengõ pénzben és
a fourage pénztár készpénzben 6518 frt 44 kr
kötelezvényekben 46 899 frt 3 kr
összesen 53 417 frt 47 kr
pengõ pénzben, mely pénzek a kötelezvényekkel
együtt a határozat nyomán rögtön átadattak a cassa -
ládákkal együtt százados Vitályos Antal, sepsiszent-
györgyi ifj. Gyõrbíró Beniámnak és id. Gyárfás
Józsefnek, akik ezen pénzeket és kötelezvényeket a
forradalom lefolyta alatt híven kezelték, és a cs. kir.
tábornoknak Brassóba 1849. augusztus 25-én 31 szám
alatt kelt rendelete folytán általadták 1849. szeptember
5-én Brassóban Homenau és Settele százados uraknak,
és úgy tudom, hogy a mai napig is a szebeni hadi pénz -
tárban deponálva vannak, kivéve a kötelezvé nyeket,
amelyek a székely huszárok kérelme folytán herczeg
Schwarzenberg rendeletére átadattak a finanzprocura-
tornak azért, hogy az adósságokat hajtsa fel, s ha felhaj -
totta, tegyen jelentést, hogy az elosztás végett tétetõd-
hessék meg a további lépés.

Visszatérek április havára, 1849, mert enge -
met a magyar hadügyminisztérium az ide beírt rendelet
szerint hadibiztosnak kinevezett.

F/g 11305
Tisztrendelvény
Nagy Elek úrnak

Önt, mint a 11-dik huszárezredbeli számvevõ
századost hadbiztossá 1200 fr rendes és 150 frt szállás -
pénz évi illetménnyel f. hó 16-tól kezdve kineveztem.

Szolgáljon ez irat önnek tudomásul s igazoló
okiratul.

Debreczenben április 17-én, 1849.

ideiglenes hadügyminiszter
Mészáros Lázár m/p
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Alighogy vettem ezen kinevezésemet kor-
mánybiztos báró Vay útján, már érkezett stafetaliter a
következõ rendelet:

11 438. szám
Hadügyminisztérium
Nagy Elek székely huszárezredbeli
volt számvevõnek, jelenleg hadibiztosnak.
Debrecen. Április 24-én, 849.

Mint már nyilván értesült, hadibiztosnak
neveztetvén ki, egyúttal Bem altábornagy úr táborába
rendeltetik, ottan a pénzügyet kezelendõ rendes fi ze -
tésének 2/3-dának pótdíj fejébeni élvezete mellett –
amint e rendeletet kezéhez veszi, siessen rendeltetése
helyére Lugosra, és igazolja a benne helyezett bizalmat
szorgalom és pontosság által

ideiglenes hadügyminister
Mészáros m/p

Ezen rendelet folytán útnak indultam Brassó ból
Lugosra, onnan a táborral mentünk Szenttamásra, ahol
Bem altábornagy rendeletet adott nékem Pestre menni és
a hadtestnek pénzt hozni, ez megtörtént, beutaztam 
Tö rök becsét, Becskereket, Páncsovát, Versecet, Fejér -
temp lo mat, Orsovát, Méhádiát, Káránsebest, Lugost, a
hadtes teket pénzzel elláttam, számadásaikat bevettem, a
minisztériumhoz, amely ezalatt Szegedre jött, beadtam,
ahol a következendõ kinevezésemet vettem:

Nagy Elek hadbiztos úrnak!

Ön a folyó év augusztus 1-sõ napjától a déli
táborba fõintendánsul lovas alezredesi rang és fizetés-
sel ezennel kineveztetik, s kötelességévé tétetik

1-ször. Az egész tábort minden szükséges élel -
mezési cikkek és pénzkellékkel a valódi létszám nyo -
mán folyamatosan ellátni, és elõre gondoskodni, hogy
a seregnél mindég annyi készlet maradjon, mennyi
legalább négy hétre szükséges.

2-szor. Az alintendánsokat, kik közvetlen ren-
delkezése alatt állanak, teendõikrõl rendesen utasítani,
és azok közt a hadseregi élelmezési cikkeket oly arány-
ban felosztani, hogy azok az egyes hadosztályoknak
mindég a legrövidebb úton kiadattathassanak, és hogy
azok mind a készleteket idõrõl idõre pontosan kimu-
tassák, mind a pótlási szükségeket jó elõre bejelentsék,
egyátaljában, hogy hivatalukban a megkívántató rend-
del eljárjanak.

3-szor. A sereg mozgó pénztáránál eszközölni,
hogy az egyes testeknek a havi kiadásokra szükséges
pénz csak rendes kellékkimutatás és utalványozás mel-

lett kiszolgáltassanak, s hogy az említett pénztár
mindég a megkívántató kellékkel ellátva legyen.

4-szer. Minden osztályoktól és külön testü le -
tektõl havanként a számadást pontosan átvenni és külö -
nös szemügy alatt tartani, hogy a számadók a pénz tárból
kivett öszvegeket rendes bevételbe vegyék, s számadá-
saikat a megkívántató okiratokkal ellássák.

5-ször. Hogy ezen számadások az illetõ szám -
vevõi egyének által elõlegesen vizsga alá vétessenek, s
hogy az észrevételek a tápjegyzék mellé rekesztes -
senek, felügyelni úgyszintén a számadások beküldése
közvetlen a fõhadi számvevõségi hivatalnak felirata
alatt kötelessége leend.

6-szor. Arra különösen ügyelni, hogy a kimért
illetményeknél semmi cím alatt nagyobb felszámítások
ne történjenek.

7-szer. A környékbe mûködõ kormánybiztos
urakat ott, hol szükséges, felszólítani, hogy az élelem-
cikkek gyorsabb bevásárlásánál vagy megszerzésénél
segédkezet nyújtsanak.

8-szor. A hadügyminisztérium a gazdászati és
élelmezési osztályoknak folytonosan az átalános intéz -
kedéseikre szükséges kimutatásokat beküldeni, és az
alatta álló személyzet hivatalos eljárásairól vagy talán
szükséges változtatásáról jelentéseit felküldeni.

9-szer. A segédszemélyzetre nézve átalánosan
zsinórmértékül szolgáljon, hogy azok soha feleslegesen
fel ne vetessenek, s e tekintetben a szükségeseket a fõ ve -
zérrel egyetértve kinevezze, és a helybehagyást a had -
ügy minisztériumnál minden esetben magának kikérje.

10-szer. Átaljában meghagyatik önnek minden
kitelhetõ erényességgel s a legnagyobb lelkiismerettel
hivatalába eljárni s az álladalom javát a hadsereg szük-
ségleteivel szembetartva a körülmények szerint mindent
elkövetni, ami hivatásának nemes kötelességének ko -
molyabb megfontolása után célszerûnek találtatni fog.

Szegeden, 1849. július 24-én

hadügyminiszter
Aulich m/p

Vévén ezen rendeletet, indultam Szegedrõl
Beodrára, fõvezér Vetter altábornagyhoz, ahol július
26-án, 1849. a körutamra a nyílt rendeletet átvettem,
indultam a Kmetty György tábornok Óbecsén lévõ
táborán keresztül Perlász felé, de erre az út nem lévén
biztos, Kmetty tábornok visszautalványozott Törökbe -
cse, Nagybecskerek per Kovácsics, Zsepoj, Pancsová -
ra, onnan Versecre, Orsovára, Lugosra, Temesvárra,
innen vissza Lugosra, onnan Facseten keresztül
Lippára, ahol azon rendeletet vettük átalánosan Görgey
fõvezértõl, hogy miután Arad is be van véve, induljunk
Világosra.
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Világosra megérkezve, itt a fegyvert a muszka
tábor kezébe letettük, a muszkák elkísértek egy pár stá-
cióig, és az ausztriai tábornak mint foglyokat átaladtak,
akik Aradra kísértek, ahol minket a cs. kir. tiszteket
felvitték a várba, ott kazamatákba raktak, bezártak,
min den ágynemû nélkül a kopac földön tartottak, éhez -
tettek, rongáltak, alacson szavakkal illettek, amíg tá -
bornok Schlick megérkezett, aki sorsunkat annyiba
enyhítette, hogy fizetést rendelt, és megengedte, hogy a
várban a vendéglõkbe ebédre kimehessünk.

Aradról nemsokára elkísértek Pestre, ott tar-
tottak több napokig, onnan engemet visszautasítottak
Erdélybe, és így megérkeztem Sepsiszentgyörgyön
1849 szeptember 23-án, ahol magamat cs. kir. százados
és kerületi biztos Kovács István úrnál jelentvén, továb-
bi rendeletig itt maradásom határoztatott szabadlábon
ugyan, de féltem, noha Kovács István kerületi biztos úr
irányomban igen szelíd volt, és a hivatalnál több tár-
gyakat adott referálni, és így kurta idõ alatt jobb fordu-
latot vett állásom, mert gubernátor és tábornok
Wohlgemuth õnagyméltósága körútjában Sepsiszent -
györgyre is megérkezett, maga elébe hivatott, azt
kérdette, nem volnék-e hajlandó az 1848 és 1849-be
zavarba jött és restantiába maradott árvaügynek tisztá-
ba hozatalát elvállalni, miután kerületi biztos Kovács
István úrtól úgy van értesülve, hogy én ezen munka
végbevitelére alkalmas volnék.

Tudva azt, hogy noha az árvaügyeket az audi-
torok kezelték, de tudva azt is, hogy ha el nem vállalom,
mint kereset alatt álló fõtisztet, bezárnak, szerencsém-
nek tartottam ezen magas megbízást elfogadni.

Ezen alkalommal miniszteriális tanácsos
Glanz úr, aki velem 1847-ben királyi biztos tábornok
báró Puchner úr mellett volt, azon rendeletet adta
nekem, hogy miután Erdélyben országgyûlésre kilátás
nincs, ennélfogva az én munkálatom is megszûnt a
székelyek rendezését illetõleg, és így fõkormányzó tá -
bornok Wohlgemuth õnagyméltóságának az a kívánata
és rendelése, hogy tegyek jelentést arról, hogy mi volt
az eredménye az én mûködésemnek 1847-ben az ors -
zággyûlésen, és hogy lehetne egyelõre a székely kato -
náskodó családok sérelmein és költségein segíteni.

Ezen rendeletnek megfeleltem, és 1850-ben
februárius 10-én a következendõ jelentést tettem tábor-
nok Wohlgemuth õexcellenciájához [fordítását l. a
függelékben, F.15-1.]: 

Euer Eccellenz!
Dem hohen Auftrage zu Folge bin ich so frei,

Euer Eccellenz gehorsamst anzuzeigen, daß, nachdem
nach Andeutung Euer Eccellenz der zusammen tritt
eines landtages in Siebenbürgen in sehr fernern
Aussicht steht, diesemnach die Szekler Regimenter in

ihren frühern Verhältnissen ohne die Szekler Familien
ganz zu Grunde zu richten nicht weiser belassen wer-
den dürften, meine führere Ansicht hat sich noch
immer nicht geändert, ich habe von jeher dafür
gekämpft, daß für die Szekler Regimenter ein solches
System eingeführt werde, wodurch die Militär Last
ohne Unterschied der Bewohner Siebenbürgers ver-
theilt, und alle Militär Auslagen auf die Landes Cassa
umsamehr übertragen werden sollen, als dieses
Verfahren in den Landesgesetzen vollkommen begrün-
det ist, zumal die 3 ständischen Nationen im September
1437 zu Kápolna die Union beschworen und fest-
gestellt haben die öffentlichen Lasten in gleichem
Maße zu tragen und zwar nach Vermägens Umständen,
was auch die späteren Landesgesetze bekräftigen und
überdies auch das Gesetzbuch Verbõczi 3 Theil Art. 4
bezüglich der Szekler und das Leopoldinische Diplom
bestättig, daß die Szekler ohne Unterschied gleiche
Rechte haben und ihnen die Militärpflicht ohne
Unterschied auferlegt ist.

Euer Eccelenz haben die Gnade gehabt mich
aufzufordern, meine Ansicht darüber unumwunden
auszusprechen, auf welche Art die traurige Lage der
Szekler Familien beseitigt werden kännte, ich bin daher
so frei offen auszusprechen, daß die militärisirten
Szekler Familien nur dadurch von unerschwinglicher
Lasten befreit werden, wenn man die Szekler Regi -
menter wenigstens vor der Hand, bis über sie landesge-
setzlich verfügt wird, zu Linien Regimenter verwan-
delt, und dieses umsomehr, als selbst die sytematische
reputation im Jahre 1847 auf meine gemächten
Aufklärungen und Anträge so wie es der hier beigebo-
gene Protokolls Auszug beweiset bereit war, von allen
bis dahin gehabten Ansichten der Landesstände und
Guberniums sowohl als auch der vielen gemischten
Landes und Hofkommissionen abzugehen und ein
solches System anzunehmen und den Landtag zu befür-
worten, wodurch die militärisirten Szekler Familien
ganz zufrieden gestellt werden. Ein solches System
aber kann ohne den Adel nicht in das Mitleid zuziehen,
und ohne den Adel eine tiefe Wunde in ihren bisher
gehabten Rechten zu schlagen nicht zu Stande gebracht
werden, und so weiß ich in Voraus, daß das neue
System, welches mir zur Ausarbeitung im Jahre 1847
von Seite der systematischen Deputation übertragen
wurde, wenn es auch die systematische Deputation
annimmt bei dem Landtag, welchen ja der Adel
repräsentirt, gar nicht oder sehr schwer und mit solchen
Modificationen durchgreifen wird, daß est dem Militär
Elemente nicht passen, daher allerhächsten Orts nicht
angenammen wird, und so dürfste die allerhächsten
Orts so sehnlich gewünschene Organisation von einem
Landtag auf den andern eschoben werden, wodurch die
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militärisirten Szekler fortan gezwungen würden, so wie
bisher, für die Freihaltung des Adels ihr ganzes Hab
und Gut zu opfern. Ich bitte womit Euer Eccellenz aus
diesem meinem offenen Bekenntniß sie Seele der
Sache gnädigst zu beantragen, safort mit dem Guber -
nial Archív im Jahre 1847 erhaltenen auf die Szekler
Organisation bezüglichen Akten vom Jahre… (A 99 és
100. oldal között hiányzik! Az emlékirat folytatása egy
másik irat része [fordítását l. a függelékben, F.15-2.]:) 

…daher in Folge hoher Verordnung vom 16.
dieses Monats Nro 5163/me.9.- 853 aufgefordert, die
bezüglichen Akten von dem genannten Rittmeister
sogleich zu über nehmen und hierer schleunigst ein -
zusenden.

Udvarhely, am 30. april 1850.
Heuthe m/p
Oberstlieutnant

Ezen rendelet folytán beadtam az iromá -
nyokat, amelyeket a kerületi biztosság 1850. május 
5-én 4707. sz. alatt beküldött, én ezen irományokból
még akkor, hogy 1847-ben hazajöttem az ország gyû -
lésérõl, másolatokat vétettem, amelyeket nektek, ked -
ves gyermekeim, megtartottam örök emlékül, fõképpen
azért, hogy lássátok meg, mennyi igazságtalanság
követtetett el a székely primipillus és pixidariusokkal,
és mennyit vívtam én mellettök, anélkül, hogy én velök
ezt tudattam volna.

Wohlgemuth tábornok nem felelt ugyan leve -
lemre, hanem csak, amint látjátok a fennírt rendeletbõl,
bekérte az irományokat, de hogy levelem mégis
használhatott a katonáskodó székelyek sorsán, gyaní-
tom abból, hogy felséges fejedelmünket arra bírta,
hogy 1851. januarius 22-én 22. sz. alatt a következendõ
rendeletet adta [fordítását l. a függelékben, F.16.]:

Auf Antrag meines Ministerrathes ordne ich
an, daß das Militär Grenz Institut in meinem Kronlande
Siebenbürgen aufgehoben und daß statt der bisherigen
fünf siebenbürgischen Grenz Regimenter eine gleiche
Anzahl Linien Regimenter und zwar 4 Infanterie und
ein Hußaren Regiment errichtet werde.

Franz Josef m/p Csorich m/p

Ezen legfelsõbb, legigazságosabb rendeletet
olvasva, nem fejezhetem ki örömömet, ez volt az elsõ
örömperce életemnek, erre csak azt mondom, hála
neked jó atya Istenem, megszabadultak valahára azok,
akiket én még a túlvilágon is szeretek, én mindent
elkövettem érettök, lelkem tiszta, s ha nem az én sok

fáradozásaim következtében lett is megszabadulásuk,
megmutattam legalább nektek, kedves gyermekeim,
megmutattam az ország nagyjainak is, mit szenvedtek,
és mennyit áldoztak az igazságtalan országos közterh
felosztása által, és miután én õket szerettem és sze re -
tem, kívánom, kedves gyermekeim, általatok még õket
a következendõkre figyelmeztetni, és azokat, akik nem
tudják felvilágosítani, mibõl áll az országos közterh -
viselés, és mennyibe illet ennek hordozása, itt
megírom:

1-mo. Az országos közterhviselés nem egyéb,
mint az, hogy minden lakosa az országnak minden
különbség nélkül, legyen az gróf, báró, nemes, föld-
míves, iparûzõ vagy hivatalnok, tartozik az ország költ-
ségei fedezésére vagyonához mérve adózni, és emellett
tartozik a honvédelmi terhbe is részt venni, azaz ka -
tonáskodni, a törvények értelmében.

Eztet igazolja az, hogy a három nemzet már
1437-ben, szeptemberben Kápolnán tartott gyûlésében
letette az Unió esküt, és meghatározta, hogy Erdély -
országnak minden lakosa tartozik tehetségéhez képest
az ország közterhi viselésében részt venni.

2. Eztet megerõsítették több törvények, de
fõképpen megújította 1542-ben, április 25-én Tordán
tartott országgyûlésében hozott törvény, amely szóról
szóra így hangzik:

„Megállítatik, hogy mivel a haza mindnyá -
joké, senki tehát magát azokból amik a haza fen-
ntartására megkívántatnak, közönségesen különbség
nélkül ki ne húzza, akár pénzbeli fizetést, akármit egye-
bet az idõ körülménye kivánjon, az olyan terheket az
ország mind a három nemzete a régi szokás és ren-
delések szerint egyaránylag hordozni tartozzék, mivel a
jóllét vagy haszon, mely az ország fennmaradásábol
szármozik, minnyájokra háromlik”

3. Meghatározza Verbõczi törvényes könyve
1-sõ része 9-dik címe 5-dik pontja, hogy a vármegye
nemessége az ország védelmére katonáskodni tartozik

4. Tisztán kitetszik Verbõczi törvényes könyve
3-ik része 4-ik címébõl, hogy a székely nemzet is
átalános egyforma nemességgel és joggal bír, amelyet
sok királyok, úgyszinte az ország rendjei is elismertek
és megerõsítettek.

5. Tisztán kimondja a Leopoldinum Diploma,
hogy a székely nemzet minden személy különbség nélkül
általánosan katonáskodni tartozik, de adót ne fizessen.

6. Ezek tehát a gyökeres törvények, amelyek
az országos közteherviselést megszabták, ezekhez kell
vala az ország rendjeinek 1794-ben ragaszkodni, nem
pedig a nemzet egyik részére oly terhet törvényesíteni,
amely rea terht és a másik részre mentességet árasszon,
és így bizonyosan soha panaszkodásokra ok nem ada-
tott volna, de fájdalom, ezt nem tette, mert:
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7. amikor az adót kellett rendezni, 1753-ban a
vármegye nemessége a székely primorokkal együtt azt
állították, hogy õk adót fizetni nem tartoznak, mert raj-
tok azon nehezebb és költségesebb terüh fekszik, hogy
õk a maguk költségüken katonáskodni kötelesek, és így
az adó alul kimaradtak, mind a vármegye nemesség,
mind a székely primorok, ezt állították ugyan a széke-
lyek többi része is, és támaszkodtak a Leopoldinum
Dipolma 14-ik pontjára, de rávették õket az ország
nagyjai arra, hogy noha nem tartoznak adót fizetni,
mégis könyörületességbõl vegyenek részt (quasi aján -
dék) adjanak bár egyszer segítséget az adófizetésben,
ezt meg is tették 1702-ben, január 7-én, a 2-ik törvény-
cikk szerint, de kikötötték, hogy ezt csak a diploma
megsértése nélkül adják, de ennek dacára mégis rajtok
maradt örökre az adó, mert miután felséges fejedele-
masszonyunk Mária Theresia 1753-ba, oktober 3-án
kelt rendelete folytán az adót rendezte, azt állította a
vár megye nemessége és a székely primorság, hogy
miután rajtok fekszik a terhes katonáskodási köte-
lesség, igen természetes, hogy õk adót fizetni nem tar-
toznak, mert az õk kötelességük nehezebb és költsége-
sebb is, mint az adófizetés, és így odavitte az akkori
kormány az adó dolgát, hogy az egyházi nemes, a szé -
kely primipillus és pixidáriussal együtt a domestika
conscriptioba az erdélyi akkori kormány által beirattak
és így mind adó alá vétettek.

De már 1761-ben Erdélyországnak hadvezére,
Bukow, felséges fejedelemasszonyunk, Mária Theresi -
ának azt a javallatot adta fel, hogy igen célszerûnek
látja azt, hogy Erdélyben is állíttassanak fel a határ -
szélybeli ezredek, és így a csíki, háromszéki és bardoc-
széki székelyekbõl felállították 1763-ban egy lovas és
két gyalogezredet, de ezeket csak a primipillus és pixi -
dárius székelyekbõl, a primorok mentve maradtak,
1766-ban pedig felállítottak a vármegyékben is egy
dra gonyos és két gyalog oláh ezredet, de itt is a ne -
messég mentve maradt, pedig

8. most kell vala a vármegye nemességének és
székely primorságnak eléállani, és azon kötelességet
elvállalni, amelyet eddigelé, akkor fõképpen, amikor az
adót rendezték, megígértek, és ezen ígíret és kötelezés
által magukat az adó alul mentesítették, de ezt bezzeg
nem tették, azt kérdem, miért, felelet, azért, mert látták,
hogy a katona rendszer oly nyomasztó, hogy azáltal a
székelyek tönkrementek, s ha a nemesség is beadja de -
rekát, õk is tönkremennek, így hát lavíroztak, húzták-
halasztották az ügyet, a fõkormányszék azt állította,
hogy miután a katonáskodási kötelesség kétféle, azaz
közönséges és részletes, a vármegye nemessége és a
székely primorság csak a közönséges felülésbe tartozik
részt venni, a részletes felülés pedig csak a székely pri -
mipillust és pixidariust illeti, és így ezeket kell katona -

szolgálatra szorítani a katona költségek hordozásával
együtt, és, kedves gyermekeim, így a székely primipil-
lus és pixidariusok rászoríttattak adót fizetni, katonás -
kodni és e mellett a katona költséget is hordozni, azon-
ban a vármegye nemessége és a székely primorság
mind az adóból, mind a katonáskodásból mentve ma -
radott azért, hogy tehetõsebb és okosabb volt, és az
ország gyûlését repraesentálta, a Guberniummal egyet -
értve azt tették, amit a maguk mentesítésére jónak lát-
tak, holott ha megolvassuk a Verbõczi törvényes
könyvének 1-sõ részét, 9-ik címét, 5. pontját, és ha
megolvassuk a Leopoldinum Diploma 14-ik pontjait,
amelyek megrendelik a vármegye nemesség és széke-
lyek katonáskodási kötelességeit, nem találjuk együtt
is, hogy a katonáskodási kötelesség két részre, azaz
közönséges és részletes felülésre volna határozva, ottan
mindenütt átalánosan van kimondva a kötelesség, s ha
megolvassuk az approbata 9-ik részét 19-ik címét és 
1-sõ pontját, ahol említés van a közönséges és részletes
katonáskodásról, itt is csak azt látjuk, hogy „a nemesi
praerogativával élõ minden rendek tartozzanak felül-
ni”, de ez, kedves gyermekeim, már mind eltölt, és
miután felséges fejedelmünk, 1-sõ Ferenc József a szé -
kely és oláh ezredeket 1851-ben, januárius 22-én
megszüntette és sorezredekké átalakította, ezáltal meg -
szûntek a székely katonáknak is sérelmei, így ezáltal
életbe lépett az 1437-ben Kápolnán és 1542-ben
Tordán hozott törvény, mert ezáltal a katonaköte-
lességbe minden erdélyi lakos, ha sorshúzás által is,
részt veszen, és a katonaköltségek átalánosan az ország
pénztárára átruháztattak, és nem mint ezelõtt volt, csak
a szegényebb részére a nemzetnek, mi tehát õszintén
mondhatjuk: éljen fejedelmünk, I-sõ Ferenc József!!!

Kedves gyermekeim, vessünk számot a múl-
takkal és a jelennel, és meggyõzõdhetünk, hogy most
minden ember fizet adót, minden ember katonáskodik,
a katonáskodásból eredõ költség pedig az ország pénz -
tárára van átruházva, és így az országos közterhviselés
egyaránt van felosztva, nincs mentesítve senki – ez
némelyikünknek igaz, hogy nem tetszik, mert nincs
hozzászokva, de ez igazság, és arra kell törekedni,
hogy ha lehet az adó szállíttassék, de a terhfelosztás
megmaradjon, és nézetem szerint az adó alábbszállítása
mellett még csak a következendõ két hiba megor-
voslását kell eszközölni, úgymint:

a) a sorshúzást el kell töröltetni, ezt a vak
kockajátékot, amelyet még a jövedelmi adó kirovására
sem tûrhetnénk el ott, hol élet, becsület és hazaoltalom
forog fenn, ezt a vak kockajátékot lássuk és ismerjük-e
el a legcélszerûbbnek és legigazságosabbnak? felelet,
nem! ezt tehát el kell törülni, és arra kell mûködni,
hogy ne a sorshúzás, hanem a születés napja határoz-
zon a katonáskodásra való belépésre, továbbá:
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b) arra kell ügyelni, hogy a katonáskodásból
senki se legyen kivéve, de miután a földmívelést, ipar -
ûzést és tudományos kifejlõdést háttérbe szorítani nem
szabad, mert ezek nélkül nem lehetünk, ezeket nél -
külözni nem lehet, de miután a földmívelõ a mentesítés
által magának hasznot hajt, mert termesztményeit
pénzért adja el, miután az iparûzõ is szinte magának
hasznot hajt, mert pénzért adja el az üzlet cikkjeit, és
miután a tudományokban kifejlõdött egyén is vagy
hivatalt visel, amiért az álladalomtól vagy mástól
fizetést húz, vagy ügyvéd, vagy lelkipásztor lesz, ame-
lyekért jövedelmet kap, tehát igazság, hogy mindazok,
akik a fennírt célokra a katonakötelességtõl mentesít-
tetnek, az ország védelmi pénztárba azon idõre, amely
alatt tartoznának a katonáskodásba részt venni, példá-
nak okáért 19 éves koruktól kezdve 30 éves korukig,
egy bizonyos összeget fizessenek a rendes adón féjül.
Ezen összegbõl lehetne idõvel hitelintézetet állítani, és
a nemzetet az uzsorásoktól megszabadítani.

Ha ezen a) és b) betû alatt megírt célt eléritek,
ettõl soha, de soha el ne álljatok, mert csak így lesz az
országos közterhviselése igazságosan elosztva. Ezért
az igazságos teher elosztásáért vívtam én egész életem-
ben, ezen két pontot kell tehát még eltöröltetni, arra
kérlek, ne fogadjatok el semmi ámításokat és vakítá-
sokat, fontoljatok meg mindent jól, tudjátok meg, hogy
az országos közterhek jelenleg jól és igazságosan van-
nak felosztva, s ha ebbõl legkisebbet is változtatnak,
akármivel ámítsanak, vagy egyiknek, vagy a másiknak,
de bizonyosan a szegényebbnek kerül minden változ-
tatás a zsebére, s hogy ez igaz, meggyõzõdhettek az
eddigi tettekbõl és károsíttatásotokból.

Legyetek a választásoknál óvatosak, bízzátok
ügyeiteket oly kezekre, akik lelkiismeretesen védnek
az országgyûléseken, s ha látjátok, hogy tévelygésekre
mutatnak, hívjátok vissza, válasszatok mást. Még egy -
szer mondom, törültessétek el a sorshúzást, és rójatok
meg minden mentesíteni óhajtó egyéneket azért is,
hogy senki ne törekedjék, ha másképpen nem, alacson
úton is kikerülni azon szent kötelességet, ahol élet, be -
csület és hazaoltalom forog fenn. Egyébaránt arra kér-
lek, kedves gyermekeim, hogy mindazokat, amiket én
nektek azért, hogy jövõre okuljatok, tudtotokra adtam,
ebbõl semmi izgatást, bosszúállást ne építsetek, erre
átok alatt kérlek, mert hisz ezt nem a jelen élõk, hanem
elõdei tették, és ha ti ezen felvilágosításból valami
legkisebb ránkórt vennétek szívetekbe, ez annyit tenne,
hogy példának okáért Péter vagy János rablást követett
el, de meghal, és így az ártatlan gyermekeket akarnátok
megbüntetni, ez pedig egy nemes nemzethez nem illik,
én tehát arra kérlek, legyetek hív testvérek, szeressétek
egymást, osszátok meg mind a jót, mind a rosszat, tart-
satok össze, mert csak így lesztek erõsek, igyekezzetek

sérelmeiteket törvényes fejedelmünk és törvényhozó
test által orvosoltatni, és fõképpen a sorshúzás és men -
tesítésre ügyelni, én pedig meg vagyok gyõzõdve, hogy
ha a felséges fejedelmünket és a törvényhozó testet
megértitek, azt hogy a sorshúzásba az az igazságtalan-
ság van, hogy ha némely oly szerencsés, hogy vala -
hányszor sorsot húz, mindenkor oly nagy számot talál
húzni, hogy ezáltal a sorozástól megmentõdik, és így a
védelmi kötelességbe részt nem veszen, mások pedig,
kivált a tehetõsebbek mindaddig maradnak a tudo má -
nyos kifejlõdése köpenye alatt, amíg a sorozás idejét
túlélik, és így hasonlólag magukat mások megterhel-
tetésére ingyen mentesítik.

Mármost, kedves gyermekeim, visszatérek
azon elvállalt kötelességem teljesítésére, ahol annyi ár -
váknak forog fenn ügyök.

Ennek véghezvitelébe sok segítséggel volt
kerületi biztos Kovács István kapitány úr, aki a kellõ ren-
deleteket, melyeket én fogalmaztam – kibocsátotta – fel-
szólíttattak azon fõ- és altisztek, akik a forradalom elõtt
a századoknál az árvaügyekkel bajlódtak, és ezzel
ismeretesek voltak, a kinevezések és megbízások meg -
történtek, a munkálkodások megkezdettek, a referáda és
felügyelet úgyszinte, a számadások revisiója rámbíza-
tott, és így a munka annyira haladott, hogy a cs. kir.
Gubernium 1851-ben, március 13-án 4652 szám alatt
dicsérettel elismeri a tetteket, nemcsak, hanem 1851-
ben, május 6-án 11 347 szám alatt nekem megrendelte,
hogy dolgozzam ki és adjam be, minõ törvényeken és
rendeleteken alapult a székely ezredeknél az árvaügy
kezelése, és ezen munkámat véleményezzem is. Ezen
rendeletnek megfeleltem, és 1851-ben, május 16-án a
munkámat be is adtam a Guberniumnak, mindamellett
az árvaügy referádáját és számadások revisióját a maga
rendén tehetségemhez képest végeztem, mely munkám
által úgy megnyertem nagyméltóságú gróf Nádasdy fõ -
törvényszék elnökének bizalmát, hogy azon instruction-
ak, melyet a fõtörvényszék tagjai Szebenben a kerületi
törvényszékeknek zsinórmértékül kidolgozott, nekem
át nézés és véleményezés végett a következendõ felszó -
lításával átküldött [fordítását l. a függelékben, F.17.]:

B45/praes-852
Ihre schätzbare Bemerkungen über einen

Theil der von der k.k. Obergerichts Commission den k.
k. Bezirksgerichten zur Richtschnur vorgeschriebenen
Pupillar Instruction, sind mir heute zugekommen.

Indem ich Ihnen subf. ein Exemplar dieser
Pupillar Instruction mittheile, fordere ich Sie auf, diese
Instruction mit Genauigkeit durch zu gehen und mir
Ihre Ansichten auch über die in den letzten Bögen
enthaltenen einzelnen Bestimmungen derselben bald-
möglichst einzusenden.
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Vom Präsidium der k.k. Obergerichts
Commission
Hermanstadt am 10 Februar 1852.
Nádasdy

An Sr des Bezirks Commisariats Referenten
Alexius Nagy

Ezen ténybõl meggyõzõdhettek, kedves gyer-
mekeim, hogy az embert a szorgalom és folytonos ol -
vasása a tudományos könyveknek sok évek után jobban
és tökéletesebben kiképezheti, mint az iskolák, lás sátok,
kedves gyermekeim, hogy csak ez az elismerése is gróf
Nádasdynak, aki késõbbre justizminister lett, elegendõ-
leg megjutalmazást ád igyekezetem és szorgalmamnak,
s hogy mindazok, amit én ide leírok, iga zak, arról meg-
gyõzõdhettek a számotokra félretett eredeti irományok-
ból, de minthogy látjátok, hogy az árvaügy vezetése rám
volt bízva, nem tehetem, hogy néktek ide ne soroljam
azon megelégedését és köszö netét a Guberniumnak és
cs. kir. minisztériumnak, melyet a következendõkbe
adott tudtomra [fordítását l. a függelékben, F.18.]:

Nro 4974. D. II. S.Szentgyörgyer k.k. 
Bezirks Amt
An Sr Wohlgeborn dem Herrn Alexius Nagy
in Hermanstadt

Das hohe Finanz Ministerium hat mit dem Er -
lasse von 23. April al.J. Nro 33811/2416 die Re nume rirung
der bei dem Pupillargeschäfte im Jahre 1849 und 1850 in
Verwendung gewesenen Individuen zu gestatten geruht.

Indem unter Einem an die Bezugsberechtigten
die Verständigung ertheilt hat, kann man nicht umhin
nach dem Wortlaute des hohen k.k. Militair und Civil
Gouvernements Praesidiums Erlaßes vom 21. Mai al. J.
Nro 12016/1322 im Interesse der Offentlichkeit über die
bei der Durchführung dieses Geschäftes bewiesene
Umsicht und Thätigkeit des mit der diesfälligen Leitung
betraut gewesenen chemaligen Rittmeister Rechnungs -
führers Alexius Nagy die hohe Aner kennung und das
Lob des hohen Gouvernements Euer Wohlgeborn bekan-
nt zu geben und mit diesem schmeichelhaften Aner -
kennung Seitens des k.k. Bezirksantes denselben annoch
den Dank der Waisen auszudrücken für welche dieselben
sich besonders verbindlich gemacht haben.

Genehmigen Euer Wohlgeboren die Versiche -
rung der Achtung mit der dieses Bezirsam(t) Ihnen
zugethan ist.

Sepsiszentgyörgy, am 2. July 1853

Kovács m/p
Hauptmann

Mielõtt az árvaügy be vala végezve, már a
következendõ rendeletét vettem a cs. kir. Haditör vény -
széknek [fordítását l. a függelékben, F.19.]:

K.k. Hermanstâdter Kriegsgericht
Nro 7124
An den Herrn Rittmeister Rechnungsführer
Alexius Nagy
zu S.Szt.György

Das hohe k.k. Kriegsministerium hat mittelst
Reskript vom 25. Mârz 1851. Nro 1876 dem Herrn
Rittmeister Rechnungsführer in Folge der dahin vorge -
legten Purifications verhandlungs- Akten auf Grund -
lagen der von der Purifications Commission mittelst
Erkenntniß gestellten Antrages von der Dien stlei stung
einfach zu entlassen befinden.

Wovon Sie in Gemäßheit der hohen hierländi-
gen Landes Militär Commando Verordnung vom 23.
Dezember 1851 K 12017/12606 mit dem Beisatze hie mit
in Kentniss gesetzt werden, daß der 31. Dezember v.J. als
jener Tag bestimmt werden ist, mit welchem Sie bei dem
k.k. Prinz von Würtemberg 11. Husarn Regimente gänz -
lich außer Gebürh und Stand zu setzen sind.

Bartels m/p Paspichel m/p
Oberst Maior Auditor

Ettõl, kedves gyermekeim, láthatjátok, hogy
minden katonai szolgálatom megszüntetett 1851. de -
cember 31. napján, ebbõl azt állíthatnátok, hogy 38 évi
hív szolgálatom füstbe ment, de korántsem, mert ez
csak azon szent ügynek, melyért nemzetem vívott, ál -
dozatja lett, s megnyugodva szenvedtem többi bajtár-
saimmal együtt, akik a fogságba sokkal súlyosabb állás -
ba voltak, mint én, mert noha el veletek együtt éle lem
nélkül maradtam, semmi mesterségem nem lévén
egyéb, csak a penna, erre támaszkodtam, és az atya Isten
nem hagyott el, kibe bíztam, mert noha tiszti fizetésem
megszûnt, folyt még azon napidíj, mely az árvaügynél
kiszabva volt, amelyre következett ezen alább írt ren-
delet, úgymint [fordítását l. a függelékben, F.20.]:

Nro 10731 DII/M.D.C.
An das k.k. Bezirksamt
zu S. Sztgyörgy

Das hohe Gouvernement hat sich mit hohem
Erlasse vom 27. v. MTS. z. 13 332/1774 bestimmt ge -
funden, dem gegenwärtig bei dem s.szentgyörgyer
Bezirksamte mit der Führung der Rechnungen und
Pupillar Geschäfte betrauten ehemaligen Rittmstr’
Rechnungsführer Alexius Nagy bei dem hierländigen
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Oberlandes Commissariat zu den daselbst in Ver -
handlung stehenden Computs-Gegenständen mit einem
Taggelde von drei Gulden cunz in einstweilige Ver -
wendung zu nehmen.

Das k.k. Bezirksamt enhält demnach in Ge -
mäßheit obengezogenen hohen Erlaßes den Auftrag,
den genannten Alexius Nagy schleumigst anzuweisen,
sich sobald wie mäglich nach Hermanstadt zu begeben
und zur Zuweisung des ihm diesfals anzuvertraunden
Geschäftes beim Herrn Oberlandes Commissär von
Bedeus zu melden.

Als eigentlichen Tagschreiber kännen dem
Alexius Nagy keine Reischkosten bewilligt werden, doch
wird sein gegenwärtiges Taggeld von 1 fr 30 k auf 3 fr
erhöht und ihm in Hermanstadt über Anweisung des
Oberlandes Commissariats vom Tage seines Auf bruches
aus S.Sztgyörgy bis zum Tage seiner Rückreise in decur-
siven Raten flüßig gemacht werden, weßhalb derselbe sein
gegenwärtiges Taggeld in SepsiSzt György nur bis zum
Tage seiner Abreise von da zu beziehen und das k.k.
Bezirksamt bei Vidirung der diesfälligen Quittung darauf
Rücksicht zu nehmen, und von ihm bei der Abreise ein
Zeugniss über den Tag des Aufbruches mit zu geben hat,
der Abgangstag des genannten Nagy ist hierer anzuzeigen.

Marosvásárhely am 6. August 1852.

Nupenau m/p
Oberst

Ezen rendelet következtében bementem Sze -
benbe, ottan szokásom szerint szorgalommal folytat-
tam a rámbízott munkákat, hogy láttam, hogy több
bajtársaimnak sikerült vagy újból szolgálatba lépni,
vagy kegyelempénzt kapni, én is kérelmet adtam be õ -
fel ségének, amelyre 1853. február 23-án a követ ke zen -
dõ legfelsõbb választ nyertem [fordítását l. a függelék-
ben, F.21.]:

Präsidial 854-853/m.c.g.

Bei dem hohen Grade ihrer Betheiligung an
der Sache der Insurrection haben Se Majestät mit aller-
höchster Entschließung vom 15. Jänner 1853. zu
befehlen geruht, daß Sie über ihr Hafgesuch aus Sepsi
Szentgyörgy am 15-ten Juli 1852 mit dem Bedeuten
abweislich zu bescheiden seinen, daß ihrer Bitte um
Wiederverleihug des Offiziers Characteurs und einer
Pension oder eines Gnadengehaltes eben so wenig als
ihrem Ansuchen um eine Civil- Anstellung keine Folge
gegeben werden könne, Hievon werden Sie zu Folge
h.k.k. Kriegsministerial Erlaßes von 25. Jönner 1853.
d. J. Nro 318 zur Wissenschaft in die Kenntniß gesetzt.

Hermanstadt am 23. Februar 1853.

Bordolo m/p FML
An den Herrn Alexius Nagy ehem
Rittstr Rechführer

Itt megjegyzés nélkül, édes gyermekeim, nem
hagyhatom, hogy mikor én õfelségének a kérelmet
1852. julius 15-én Sepsiszentgyörgyön beadtam, õfel-
sége kegyelmeskedett a kérelmemet a nagy signaturá-
val ellátni és megígérni, hogy lehetõleg segíteni, és így
ezen kérelem le is jött Szebenbe a General Comman -
dóhoz, ahol ellenségeim látták õfelségének jóindulatát,
de ahelyett, hogy jó ajánlatot adtak volna, egy új nyo -
mozódást tettek, és kivált a fõhadbiztos Fronius párt
ellenem mindent elkövetett, hogy célt ne érjek, sõt, az
új nyomozódás alkalmával feladta, hogy célt ne érjek
én, a császári kormánynak legnagyobb ellensége va -
gyok, mi kitetszik abból, hogy már 18478(ben) a szé -
kely katonák sérelmei orvoslására az országgyûlésbe
felállítva volt országos bizottmányba be voltam ren-
delve, ami a székelyekre nézve nagy hatással volt, s
hogy tekintélyem volt, mutatta az is, hogy 1848-ban,
november 12-én Sepsiszentgyörgyön kormánybiztos
Berde Mózes és huszár alezredes Nagy Imre jelenlé -
tekbe tartott nemzeti gyûlés engemet megválasztott
uzoni Béldi Gergely, sepsiszemerjai Serester Mózes,
sep siszentgyörgyi Gyárfás Dávid és rétyi Székely
István urakkal avégre biztosoknak, hogy a nemzet fel-
szólítását vigyük Szebenbe katonai fõparancsnok tá -
bornok báró Puchner Antal õnagyméltóságához, je lent -
sük ki, hogy a nemzet õfelségéhez és a törvényekhez
hív marad, kérjük az oláh rabló csapatokat hozzánk be
ne hozni, maradjanak a törvényes úton – itten feladták
ellenségeim, hogy mindezekbõl látható, hogy tekinté-
lyem volt a székelyeknél, és ha hajlandó lettem volna
az õfelsége kormányát pártolni, sokat tehettem volna,
de ezt nem tettem, sõt a nagy ügyet pártolva, kineve -
zésem folytán mint hadibiztos tábornok Bem táborába
kimentem, nemcsak, hanem mint alezredes az egész
déli táborban a fõintendánsi állást elvállaltam, és ottan
Vetter tábornok nyílt rendelete folytán a fegyverletétéig
a déli táborban mûködtem, és így nemhogy kegyelmet
érdemelnék, hanem szerencsémnek tarthatom, hogy a
cs. kir. haditörvényszék nem szerzett magának tetteim-
rõl bõvebb tudomást, hanem purificatio útján egysze -
rûen állomásomtól elmozdított, különben, ha a jelenle-
gi tárgyalás eredményeit tudta volna, bizonyosan 20
évi fogság alul nem mentesültem volna. Ezen nehéz
felterjesztésre engemet a fekete könyvbe beiktattak,
amelynek eredménye ezen szomorú legfelsõbb válasz
lett, amelynek alapján látható vala, hogy nekem sem-
mire kilátásom nem maradott, kéntelen voltam jobbra-
balra irkálni, hogy ha valahol egy udvari szolgálatot
nyerhetnék, és miután kilátásom lévén, megköszöntem
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Szebenben a további diurnista szolgálatot, de hogy
meggyõzõdjetek arról is, hogy én fizetésemet Szeben -
ben se húztam ingyen, ide melléklem a cs. kir. országos
bizottmánytól nyert bizonyítványt, amely szóról szóra
így hangzik [fordítását l. a függelékben, F.22.]:

Der ehem. Rittmstr. Rechnungsführer des bes tan -
denen k.k. Szekler Hußaren Regiments Herr Alexius Nagy
wurde mit der hohen k.k. Gouvernements Veror dnung
vom 27. July 1852 z. 13332 zu der dem k.k. siebenbürgis-
chen Ober Landes Commissariat untergeordneten k.k.
gemischten Liquidirungs Commission mit dem Taggelde
von 3 fr cunze zugewiesen traf am 11-ten April 1852. in
Hermanstadt ein, und hat seit dem bis zum 15-ten
Dezember 1854 ununterbrochen nicht nur die ihm von der
liquidirungs Commission zugekommenen Abrechnungen
special Liquidationen und Passi rungs Ellaborate mit
vielem Fleiß und Genauigkeit zur vollkommenen Zufrie -
denheit seiner Vorgesetzen verfaßt, sondern auch die ihm
vom k.k. Oberlandes Commissariate aufgetragenen Liqui -
dirumgen beinahe aller Rechnungen von den in dem
Jahren 1848/9 und 1849/50 in Siebenbürgen etablirt gewe-
senen Militär Spitäller mit vielem Genauigkeit ausgear-
beitet, die dazu erforderlichen Concepte aufgesetzt, dann
die vierteljährigen Ausweise über die zur Vergütung der
Spitalsauslagen aus dem Landes Concurenz Fonde succe-
sive angewiesenen Geldbeträge verfaßt und hiebei eben so
durch andauernden Fleiß stets bereit an Willen und scharf-
sinnigen Takt in Behandlung der ihm zu ge wie senen
Arbeiten, als auch durch ein honettes Charakter volles
Batragen sich die diesseitige Zufrie denheit in vollem Maße
zu erwerben gewußt, so daß man dessen fernere Ver -
wendung in diesem Geschäfte gerne gesehen haben würde.

Auch hat derselbe während seiner hiertigen
Verwendung in politischer Beziehung nie andere
Äußerungen hären lassen als solche von einem der
allerhächsten k.k. Regierung ergebenen Unterthan zu
erwarten stehen.

Welches demselben bei seinem nunmehrigen
Austritt von hier mit voller Anerkennung bestättiget wird.

Hermanstadt am 16. Dez. 1854.

Miután felséges királyom a már elõbb beírt
válaszából kitûnik, hogy hosszas katonaszolgálatom ál -
tal izzadva szerzett cs. kir. ezred százados és számvevõ
hivatalom visszaadása meg van tagadva, úgyszinte ki -
érdemelt nyugdíjam is, emellett elutasít kegyelempénz
megnyerésétõl is, de ami a legsajnálatosabb, eltilt azon
reménytõl is, hogy polgári hivatalt vállalhassak, holott
tudta, hogy én 1814-tõl, április 1-sõ napjától kezdve
csak katonapályán, s ott is csak pennám által kerestem
keserves kenyeremet, ezen válasz tehát oda van ki -
számítva, hogy számos családommal földönfutó legyek

örökre, ezt kérdem, vajon van-e világon több és nehe -
zebb királyi ítélet, mint a Nagy Eleké, amely csupán
politikai vádért ítéletet ítéletre hoz, ítéletet ítéletre,
mondom, mert engemet a cs. kir. katonai törvényszék
egyszer elítélt, megfosztott rangomtól és fizetésemtõl,
szabad lábon hagy és általad a polgári törvényhatóság-
nak, mind szabad polgárt, erre folyamodtam felséges
fejedelmemhez, aki nemhogy kegyelmet ad, hanem
meg foszt a polgári jogtól is, mert polgári hivatalt nem
szabad vállalni, erre nézve mint hontalan és számûzött
1854-ben december utónapjaiban megérkeztem Sze -
ben bõl Sepsiszentgyörgyre, de meg volt szakadva min-
den fizetés, minden jövedelem, de támaszkodva az atya
Isten kegyelméhez, írtam mindenféle udvari szolgálat
megnyeréséért, nem késtem mindent megragadni, ami
jövedelmet ígér, pereket vettem által, ezeket szorgal-
matosan vittem, ezalatt megbízott gróf Kálnoky Ádám-
né, gróf Bethlen Gábor és grófnéja, úgyszinte gróf
Nemes Ábrahám urak jószágaik felügyelésével, s emel-
lett megszerzettem a cs. kir. dohány nagy tráfikát, só-
és bélyegárulást, összekötöttem ezeket egy vegyeske -
reskedéssel, s így éjet-napot összetéve szeretett nõm
segítségével oda vittem, hogy éhenhalásra nem volt
szabad jutni, köszönetet szavazak Maurer József bajtár-
samnak, aki kérésemre egy nehány száz forintot kamat
nélkül kölcsönözött a kereskedésem megindítására,
amelyeket köszönettel vissza is fizettem, eközben fel-
szólított 1855 év kezdetén a báró Szentkereszty család
azon per végrehajtására, mely a család és a fiskus
között 1769-tõl kezdve az úgynevezett revindikált ha -
vasok visszakaphatása felett folyamatban van, s miután
ezt elvállaltam oly formán, hogy a pert a magam költ-
ségemen lefolytatom, s ha nem nyerek, nem tartozik a
család semmit fizetni, ellenben, ha nyerek, adjon a
család a birtokba bevezetés alkalmával 500 forintot és
az usus fructus egyharmadát, miután ezen per elvál-
lalásának híre futott, Bereck városa, Ozsdola, Almás,
Csomortán, Lemhény, Nyújtód, Sárfalva, Szászfalva és
Gelence községek, kiknek a havasok felett a fiscussal
szemben szintén 1769-tõl fogva ily színû pereik voltak,
és noha a per folytatására borzasztó költségeket tettek,
eredményhez nem jutottak, engemet felszólítottak pe -
reik átvétele és folytatására olyformán, mint a báró
Szentkereszty családdal egyezés szerint a pert magam
költségén vezetni, és a szükséges irományokat szinte a
magam költségeimen megszerezni.

Nagy és nehéz volt a vállalkozás, de mégis el -
szántam magamat a pereket átvenni a következendõ
szerzõdésileg megállított feltételek alatt, hogy én köteles
vagyok a pert a magam költségemen végrehajtani, s ha
vesztek, nem tartoznak nekem a falvák semmit fizetni,
ellenben, ha nyerek, adjon a birtokba veze téskor Bereck
4000 frt, Ozsdola 300 frt, Gelence 300 frt és a többi hat
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falu összesen 600 frt és az usus fructusnak Bereck
hasonfelét, Ozsdola, Gelence és a többi hat falvák pedig
az egész usus fructust tartoznak nekem adni olyformán,
hogy adjanak elõleget Bereck 200 frt, Ozsdola 200 frt,
Gelence 200 frt és a hat falu összesen 200 frt, amely
összegek az usus fructus megkapásával általam a falvak-
nak visszafizetendõ lészen. Miután a falvaktól majd
semmi adatokat nem kaptam, futtam, fáradtam, az
archívumokat felkutattam, jogosítva a felhatalmazások
által a pert a törvény útján megindítottam a fiscus ellen
comulativ, de kétszer vesztettem azért, hogy miután az
1853-ban, május 23-án 99 és 20-ik május 100 szám alatt
kiadott legefelsõbb Patens azt tartja, hogy az ily színû
pereket 1854. augusztus végéig törvény útján kellett
volna beperesíteni, én pedig a pereket a falvaktól csak
1855. február 20-án vállaltam el, és így a pert elévültnek
tekintették, erre nem volt más mód, mint a pereket
administrativ úton újból meg kezdeni és kegyelem útján
folytatni, borzasztó költségeket tettem, ötször Bécset
megjártam, mert a fiscussal szembe kellett mûködnöm, a
kormány mindenfelõl akadályt vetett ki lábaim eleibe,
fõképpen azon lova goltak, hogy praetendent debet
probairi, de hogy lehe tett ez, hol voltak bõvebb adatok,
mert az 1848 elõtti Thesaurariat megszûnt, átalakult cs.
kir pénzügyigazgatóságnak, a Gubernium átalakult
(?)nak, Bécsbe a kamara átalakult Finanz Minis -
teriumnak, a korlátnokság Belügyminisztérium nak, a
Hofkriegrath átalakult Hadügyminisztériumnak, hol
vannak az 1848 elõtt létrejött, a havasokat illetõ
irományok, ezen sok új fõbb hivatalok csak a jó Isten
tudta, de régi jó barátaim és ösmerõseim, pártfogóim
segedelme mellett csak borzasztó költséggel mehettem
annyira, hogy õfelsége az utolsó audientia alkalmával
általam keservesen elõ adott, a kormány által majd 100
éven át elkövetett ég rekiáltó vétkek megszüntetéséért
ese deztem, erre a király komolyan rendelkezett, magára
vállalta az ügyet legfelsõbb közbejárására bevégeztetni,
és az igazságot kiszolgáltatni ígérte.

Ezt õfelsége foganatosította is, mert 1863-ban,
szeptember 24-ikén kiadott legfelsõbb kéziratával el -
rendelte az ügyet a következendõ módon [fordítását l. a
függelékben, F.23.]:

Auf Grundlage der allerhöchsten Entschlie -
ßung vom 12. Oktober 1813 sind der Gemeinde
Bereczk die Alpen Soosmezõ und die Hälfte von Lipse
mit den Accessorien Dobri esztina sora und Kalabucs,
der Gemeinde Osdola die Alpe Musat und die andere
Hälfste von Lipse, der freiherrlichen Familie Szent -
kereszty die Hochgebirge Hosszuhavas und Pojána
fracilor, der Gemeinde Csomortán, Almás, Lemhény,
Nyujtód, Szászfalva und Sárfalva die Alpen Zsiros und
Kishavas zurückzustellen.

Aus besonderen Gnade wollen ferner Se
Majestät a.g. gestatten, daß allen denjenigen welchen
im Gemäßheit dieser a.h. Entschließung Bestandtheile
der revendicirten Gebirge zurüch zu stellen sind, für die
ganze Zeit während welcher sie von der Nutznießung
dieser Alpen ausgeschloßen waren, eine billige
Entschädigung aus dem Staatsschatze geleistet werde.

Bezüglich der Gemeinde Bereczk, Lemhény,
Nyujtod, Szászfalu, Sárfalva, Almás, Csomortán und
Osdola wird dabei auch die von denselben im Jahre
1848 diesfals gemachte Widmung Rücksicht zu
nehmen sein.

Kommt über das Ausmaß der Entschädigung
ein Nibereinkommen nicht zu Stande, so hat die
Commission ein Erkänntniß zu fällen, gegen welches
den Partheinen binnen 6 Wochen der Rekurs an die
siebenbürgische Hofkanzlei frei steht, welch letzere
mit Zuziehung zweier vom Finanz Ministerium abge-
ordneten Räthe hierüber endgültig zu entscheiden hat.

Für die Richtigkeit des Auszugs 
Kön. Gubernial Expedits Amt
Hermanstadt am 22-ten Februar 1864
LS Teslak m/p

Ezen legfelsõbb rendeletek következtében az
érdeklett havasok 1864-ben, szeptember havában egy
udvari bizottmány által a tulajdonosoknak általadattak,
akik fáradozásaimat elismervén számomra Bécsbe egy
ezüst emlékpoharat készíttettek, amelyen aranyba vés -
ve a következendõ szavak vannak:

Emléke Bereck, Almás, Csomortán, Lemhény,
Nyujtód, Szászfalva, Sárfalva, Gelence községének,
Ozs dolával egyetembe, melyet õsi havasai vissza szerzé -
séért Nagy Elek atyánkfiának szentelnek 1864-be.

Ezen emlékpoharat hálaköszönetek mellett
ürí tettek, és nekem ünnepélyesen általadták a falvák
Kézdivásárhelyen, ez volt kedves gyermekeim, azon
má sodik perc, amelybe egész életemen keresztül fára -
dozásaimnak jutalmát, örömét láttam, tartsátok meg
ezen kedves emléket az én kedves nõm halála után
örökrõl örökre, maradjon a fiág öregebbjénél.

A túl leírt legfelsõbb kézirat szerint mindazon
tulajdonosoknak, akiknek a havasok visszaadattak, az
egész szûnt idõre egy méltányos kárpótlás a status
pénztárából meg van rendelve, erre nézve kikészítettem
a szûnt idõre a kárpótlásról szóló kimutatást, melyet a
cs. kir. reclamations bizottmány a királyi adó ki szá -
mítására készített, itt a tiszta jövedelmet vettem alapul,
mely szerint
Berecknek 283 484 frt 88 kr
Ozsdolának 133 607 frt 58 kr
a báró Szentkereszty családnak 114 148 frt 72 kr
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a hat falunak úgymint Csomortány, Almás, Lemhény,
Nyujtód, Szászfalu 
és Sárfalvának 26 693 frt 76 kr
összesen kimutattam 557 937 frt 94 kr
mint méltányos kárpótlást, amely õket igazságosan és
jogosan illette.

De erre az udvari bizottmány azt felelte, hogy
miután a legfelsõbb kézirat szerint Bereck, Ozsdola,
Csomortán, Almás, Lemhény, Nyujtód, Szászfalu és
Sár falva 1848-ban az usus fructusról lemondott és a
báró Szentkereszty famíliának havasai már 1769-ben
megbecsültettek, akkori pénzbe csak 1666 frtba vétet-
tek, erre nézve többet nem liquidal, mint
Bereczknek 8000 frt
Osdolának 6000 frt
a hat falunak 1500 frt
a báró Szentkereszty családnak pedig 5400 frt

Erre én a falvakat felszólítottam, és meg kér -
deztem, hogy miután õk nekem a per általadásakor
szerzõdésileg azt nyilvánították, hogy az usus fructus
1769-tõl kezdve a fiscus kezében van, õk arról, hogy
1848-ban az usus fructusról lemondottak, és a kor-
mánynak felajánlották volna, semmit nem tudnak.

Miután én annyiszor Bécsbe felutaztam,
ügyvédeket fogadtam, fizettem, és az ususfructus tö -
megét tekintve borzasztó költségeket tettem, komolyan
felléptem a bizottmány határozata ellen, reclamáltam
az erdélyi királyi korlátnoksághoz, minek következése
az lett, hogy Szebenbe becitáltak, és ottan a követ ke -
zendõ eredeti okmányt kezembe tették.

Borzasztó jelenet s fájdalom, a falvak meg -
csaltak, mert az õfelsége kéziratába említett ajándéka a
falvaknak, dacára a tagadásnak, mégis létezett, amint a
következendõ 1848-ban:

Tisztelt pénzügyminiszter úr!

A második székely gyalogezred Bereck váro -
sá tól Sósmezõ Lipcse fele, Kalabucs Esztina sora, Hi -
deg bérc nevezetû havasokat és ezek befüggõit, Lem -
hény, Nyujtód, Szászfalva, Sárfalva, Almás, Csomortán
nemes közönségektõl Zsíros és Kishavas, Ozsdola kö -
zönségtõl pedig Lipcse fele része és Musát havasát a
székely nemzet letelepedése óta sérthetetlen csendes és
békés birtokunkból az 1763 Madéfalva gyászvidéken
székely könnyek és vérözön közt fegyverrel lett megk-
erítésünk, katonai szigorú kötelesség teljesítése és fe -
nyí ték alá lett bilincseltetésünk, azzal együtt nemzeti õsi
szabadságunk elrablása után kénye szerint 1769-be
erõhatalommal elfoglalta.

Ámbár az azt követett mostoha idõbe elõdeink
a nemes katonai függés rettentõ kegyetlenségei alá le -
szegezve valának, mégsem mulasztottuk el ezen tör -

vényellenes erõszakolást siralmas panaszunkban dicsõ
fejedelmünk eleibe legottan felterjeszteni és azt mind -
annyiszor és mindaddig újítani, míg az idõ gyõzõ lelke
segedelmével addigi roppant költségeink, fáradságaink
annyiba sikeresíttettek, miszerint boldog emlékû 1-sõ
Ferenc császár eltompult panaszkodásainkat meghallgat-
ta, s 1813-ban október 29-én 2825 sz. alatt havasainkat
minden addigi hasznaival együtt kegyelmesen ki- és
kezünkbe visszaítélte, nemcsak, hanem 1827-ben addigi
cessaus lucrum iránt ki is kérdeztetett, s fájdalom, az
említett ezred a bécsi udvari fõhaditanács utján, midõn
birtokunkba lépésünkhöz jutottunk volna, mindannyi -
szor ügyünk szentsége elébe oly politikai kárhozatos
következetû titkos és alattomos fortélyokat, színlelt
ellen zékeket gördítettek, mely mind a legfelsõbb ítélet-
nek elégtételbe vethetéséhez a mái napig nem juthatánk
– látván közönségeink, hogy halomra gyûlt könyörgé-
seink s fejedelmünk legjobb atyai akarata mellett sem
leszünk képesek visszanyerni, belefáradván a bécsi sok
könyörgésekbe, a már néhai Erdélyhon törvényhozó tes -
tületéhez folyamodánk, honnan 1837-be, 1841, 1843,
1846/7 mindannyiszor külön tett országos feliratok,
határozatok, kormányszéki ajánlatok kül dettek fel, és
mindannyiszori iratokra mai napig csak egy betû választ
sem nyertünk, maradtunk azzal, mi sze rint mindössze
havasainkról szóló leveleinket fel juttattuk amellett, hogy
tulajdonosi jogunk soha bár magától az erõszakoló ez -
redtõl kétségbe nem hozatott, az ítélet ítéletnek maradt,
se az elégtételt leveleinkkel együtt meg nem nyerhettük,
sem tagadó választ nem vehettünk.

Tisztelt Miniszter úr! ha volt e honban birtok-
tól megfosztottnak békés türelme, úgy bizonyára azok
közt 8 közönségeink az elsõ helyen állanak, mert feje -
delmünkhöz tántoríthatatlan községünk soha homály
nem érintette, azonban közönségeink vas türelme nap ról
napra nehezült, mert az eredeti osztálykor részünk be
csakis a hegyláncokkal övedzett magas havasok jutván,
azokból marha tenyésztés és faizás által tarthatott eddig
fenn családainkat, miután pedig ettõl is megfosztattunk,
az ínség és szegény ség nõttön nõtt, a kato nai terhelte -
tések alatt különben is elzsibbasztott lakosainkra, míg -
nem elhordozhatatlanná vál ván felriadva meghatá -
roztaték, hogy az erõszakkal elfoglalt havasoknak
hasonló úton visszafoglalása próbáltassék el.

Tisztelt Miniszter úr, ezt nem tette közönsé -
geink, mert az erdélyi országgyûlésen hozott 1-sõ tör -
vénybe letéve lenni hitte azon alapkövet, miként elnyo -
mult ügyünk is szõnyegre kerülend, s hitte, hogy még a
tisztelt ezred is a magyar felelõs kormány igazgatási
rendszerébe be fog olvadni, hol havasainknak jelen bir-
toklása megszûnend, és íme, miután az erdélyi gyûlés
által kinevezett bizottmány kezére kerekedett ügyünk,
látjuk, hogy már 80 éveken keresztül szüntelen könyör -
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günk az áldott magyar hon igazságszeretetébõl, hála a
gondviselésnek beteljesedik, mert a hongyûlésen hozott
76 számú törvénycikk 4-ik §-ába ezen szavakat van
szerencsénk olvasni. Azon havasok pedig, me lyekrõl be -
bizonyítható, hogy az ezredek kormányai által a közön-
ségektõl erõhatalommal foglaltattak el, tulajdonosaiknak
azonnal visszaadassanak.

Tisztelt Miniszter úr! Úgy hisszük, hogy ha -
zánk derülõ hajnala felett tornyosulnak a vészfellegek,
tudjuk, hogy a különbözõ felkölt elemek lecsillapí tására
talpon kell állnunk, tettleges áldozatra van szükségünk, s
midõn Méltóságod meg van gyõzõdve a haza védelme
irányában erántunk, midõn megértük a napot, melyen
törvény által vagyunk biztosítva havasaink vissza adása
iránt, elsõbben is hazánk törvényho zá sáhozi hálául nyi-
latkoztatjuk, hogy azon pénzösszeg aránt, mely a 2-ik
székely gyalogezrednél havasaink jövedelmébõl hal -
maz va van, õtet számoltatni méltóztasson, és azt a folyó
évi november 1-sõ napjáig áta lánosan és öszvesen ha -
zánk jelen rendkívüli szükségei fedezetére ezennel fel -
ajánljuk, mit kegyesen elfogadni méltóztasson.

Tisztelt Miniszter úr! úgy hisszük, hogy hava-
sainkhoz tulajdonosi jogunk senki által kétségbe nem ho -
zatik, bárha a tisztelt ezred azon üres fogantyúhoz ragasz -
kodik, hogy felettünk s hírünk nélkül fejedelmi donatió
útján birtokolná, ami azonban köztünk, Szé kelyföldön
soha nem létezett, mert mindezeket fejedelmi szentséges
ítélet annyi ízbeli országos feliratok, kor mányszék és
udvari cancellaria ajánlatok mege lõztek, s annálfogva
könyörgünk, méltóztasson az 1813-beli fejedelmi ítélettel
kapcsolatba hozott újodan törvénycikknek elégtételbe
vételére a helyszínére biztost rendelni ki, aki a törvény
értelmében 80 éveken keresztül könyörgõ közönségeinket
már valahára õsi havasainkba iktasson be, végre, ha mél -
tóságodnak az elõre bo csátottak iránt kétsége támadna, az
erdélyi kormánynál a liber regius mindenekbe útmutatásul
szolgáland, ugyan az erre könyörgésünk mentõl elõbbi
sükere síté sét újabban esdekelvén öröklünk

tisztelt Miniszter úrnak
alázatos könyörgõi
Költ Lemhényben a 8 nemes közönség gyûlé -

sébõl 1848 október 1-sõ napján Bereck, Lemhény,
Nyujtód, Szászfalu, Sárfalva, Almás, Csomortán és
Ozs dola, mindöszve 5000 könyörgõk nevében

Gábor Imre, Bandi István, Pál József, Fülöp
József, Mike Ferenc, bíró Bartos Ferenc, Veres Alajos,
Boros Elek, Finta Mózes fõbíró, Finta Lajos, Fábián
József, Lénárd Salamon, Conrád István, Balog József,
id. Kádár János, ifj. Kádár János, Bardocz László,
Boros József, Bálint Pál, Bot Pál.

Hogyan ezen másolat az eredetivel mindenek-
ben egy, ezt bizonyítja a kir. fõkormányszék kiadóhi-
vatala, Nagyszeben, november 24-én, 1864

LS Teslak György
levélkiadó hivatalnok

Ezen eredeti, financminiszter Kossuth Lajos -
nak tett ajánlatát a falvaknak, amely 1848-ban, lem -
hényi gyûlésbe jött létre, meglátván, és meggondolván,
hogy tõlem nagy merészség volt a legfelsõbb kéziratot
igazságtalanul compromitalni, mert ebbõl meggyõzõd -
tem, hogy engemet a falvak vízrevittek, az usus fructust
nékem szerzõdésileg általadták, amire építettem, köl -
töt tem, az ügyvédeimnek ígéreteket tettem, s most ki -
derül, hogy az usus fructus már el volt ajándékozva, én
ha ezt tudtam volna 1848-ban, a pert a magam költ-
ségén lefolytatni soha el nem vállaltam volna.

Eközbe Bécsbõl az ügyvédeim arról értesítet-
tek, hogy recursusomat legfeljebb 8 napok alatt egy
udvari bizottmány tárgyalni fogja, s ahogy bizonyos
úton értesültek, a határozat lesz, hogy miután a falvák
a pert rendes törvény útján 1854 augustus végéig meg
nem indították, eszerint a jog elévült, és miután jelen-
leg õfelsége a havasokat kegyelem útján visszaadatta, s
ezenfelül egy bizonyos kárpótlással megkínálták a
közönségeket, amit makacsul el nem fogadtak, örökre
elutasítnak, semmit nem adnak, mert a királyi kegye -
lemmel visszaéltünk, figyelmeztetnek ügyvédeim,
hogy más mód nincs, mint azt tenni, hogy telegráf útján
rögtön mondjak le a recursusomról, oly feltétellel, hogy
a falváknak a már megitélt 15 500 frt és báró Szent -
kereszty családnak 5400 frt rögtön fizettessék ki ne -
kem, és utalványoztassék az én nyugtámra.

Ezt meg is tettem, mert a sok adósság, amelyet
10 esztendõ lefolyása alatt a perköltségek fedezetére
raktam, a nyakamon volt. Erre a pénz utalványoztatott,
s noha a falvák engemet vízre vittek, és ezáltal vesztet-
tem Bereczknél 275 484 frt, Ozsdolánál 127 609 frt, a
hat falunál 25 193 frt, összesen vesztettem ajándékozás
által 428 186 frt, mégis, hogy megkaptam a pénzt,
részesítettem Berecket 4200 forinttal és a többi falvák -
kal véglegesen kiegyeztem, errõl megvannak minden
végsõ irományaim, kifizettem a bécsi és szebeni ügy -
védeimet, megadtam azon ajándékokat, melyeket ígér -
tem, kifizettem dr. Mayer úrnál lévõ adósságomat 2000
frt, kifizettem Haurik Josef urnak tartozásom 1025 frt,
Mihály Eleknek fizettem 3700 frt, Laci fiamnak a tõle
elõlegezett 1100 frt, egyszóval kifizettem minden
névvel nevezendõ adósságaimat, ellenben megvannak
a szerzeményeimrõl a szerzõdések, ezzel bevégzem,
ma, 1869-ben, januárius 8-án életrajzomat.

Nagy Elek
honvéd alezredes

102

002_002.qxd  08.02.2017  16:13  Page 102



Függelék

Latin nyelvû szövegek fordítása

F.1.
Befejezett tény (tudniillik Attila országában), hogy egy
bizonyos napon Árpád fejedelem és nemesei közös
tanácskozás alapján sereget küldtek Ménmarót bihari
vezér ellen. Ennek a seregnek fõnökeivé és vezéreivé
tették Usubuut és Velecet, akik kijöttek a szigetrõl, átn-
yargalván a homokon (az alföld homokos területén), és
áthajóztak a Tisza folyón Beuldu kapujához, és innen a
Couorug folyó mellett lovagolva tábort ütöttek stb. És
a székelyek – kik Attila király népei közül az elsõk
voltak – a békeszerzõknek hírét hallván Usubuu elé jöt-
tek és Usubuu serege elõtt az elsõ sorban Ménmarót
ellen harcolni kezdtek és maguk a magyarok az õket
megelõzõ székelyekkel együtt kezdtek lovagolni
Ménmarót ellen. Midõn meghallotta Ménmarót, hogy
Usubuu és Velec Árpád vezér legkiválóbb katonái, az
õket megelõzõ székelyekkel, hatalmas erõvel ellene
jön nek, a kelleténél jobban megijedt. A harmadik na -
pon pedig, ahogy a magyarok megérkeztek a rendezett
sereggel Bellarad táborához, különbözõ népek bõl
egye sített sereg Usubuu és katonái ellen harcolni kezd -
tek. A székelyek és a magyarok nyílzáporral sok
embert megsemmisítettek. Usubuu és Velec Balista
révén 125 katonát megöltek és egymás között 12 napig
harcoltak, s Usubuu katonái közül 20 magyar és 15
székely öletett meg. A tizenharmadik napon, midõn a
magyarok megtöltötték a vár árkát, és létrákat akartak
támasztani a falakhoz, Ménmarót vezér katonái, látván
a magyarok bátorságát, kérni kezdték a sereg két
vezérét, s miután megnyitották a várat, meztelen lábbal
térdre borulva könyörögve jöttek Usubuu és Velec
színe elé.

F.2.
Elmélkedjetek székely nemzetek hûségérõl és szolgál-
tató kötelezettségeinek érdemeirõl, akik a hûségnek leg-
nagyobb szenvedélyével következetesen, dicséretesen
szolgáltak a mi elsõ urunknak, királyunknak Istvánnak,
legkedvesebb atyánknak és nekünk. Midõn meghallot-
ták, hogy a hûtlenségre hajló kunok meggondolatlan
gyengítés céljából nem félve a felségsértés vádjától,
sze mélyünk ellen hadra keltek, ugyanazon székelyek
gyülekeztek, s nem félve a szerencsének ké tes kimene -
telétõl, értünk harcolva, ugyanazon kunoknak és csata-
soraiknak férfiasan és dicséretesen ellenálltak, és
ugyan azon ütközetben minket sokféleképpen, tetszõ -
legesen megvédtek. Továbbá, midõn a tatároknak hût -
len nemzetsége királyunkat ellenségesen és kegyet lenül
megtámadta, és királyságunknak legnagyobb részét

durván feldúlta és kifosztotta azt, és királyságunk határ-
talan tömegét (lakosság) kegyetlen fogságba hurcolta,
ugyanazon tatárok zsákmánytól és királyságunk javaitól
megterhelten övékhez visszafelé mentek volna, a fent
említett székelyek hazájuk és nemzetsé gük szabadsá -
gáért ugyanazon tatárok kigúnyolására és dühére
Torockón elébe álltak, és ugyanazon tatárok ellen di -
cséretesen harcoltak, ugyanazon küzdelem során több,
mint 1000 személyt ugyanazon tatároknak szánalmas és
szertelenül nagy fogságából kiszabadítottak. 

F.3.
Mi Mátyás, Isten kegyelmébõl Magyarország, Csehor -
szág stb. királya (részérõl) üdvözlet és kegy a nemes -
lelkû mérai Magyar Balázsnak, hûséges erdélyi vaj -
dánk nak és székely ispánunknak, azok váltakozó
viselõjének. Azáltal, hogy királyi gondviselésünknek
külön feltétele legyen, hogy királyi állapotunkat elõ-
mozdító hívek összesen és egyenként méltó jutalomban
részesüljenek, azért a legnagyobb õszinteséggel szem-
léljétek mindig a megnevezett, székely közösségünk -
nek buzgó hadviselõ tudományát, hogy ezeknek sorát a
legbiztosabban adjuk át hûségeteknek. Minthogy a
hûségre kötelezett székelységünk örök idõktõl fogva
arról ismeretes, hogy nekünk vagy embereink részére,
fizetendõ adó alól teljesen mentesek, akkor ha önkéntes
és általuk elhatározott adománnyal szolgálnak nekünk
és más fenséges magyar királyok házassága és gyer-
mekáldása öröme alkalmából stb., azt kiváltság for-
májában részünkre megszerkesztett más írásunkból
részletesebben megismerhetitek. Kelt a mi táborunkban
Modra erõdítménye mentén folytatott ostrom alkalmá-
val, Mária szeplõtelen fogantatásának ünnepe utáni
legközelebbi ötödik ünnepnapon, az Úr születésének
1473. esztendejében. 

F.4.
Vannak továbbá az erdélyi részekben ügyes, kiváltsá-
gos nemesek, a szkíta népbõl, akik Pannóniába történt
elsõ bevonulásuk óta szaporodnak (terjeszkednek),
akiket mi bizonyos fonák megnevezéssel székelyeknek
hívunk, akik törvény és szokás alapján egészen külön-
bözõek, harciasság dolgában igen jártasak, kik régi szo -
kás szerint nemzedékek és leszármazási áganként az
örökséget és hivatalokat egymás között kiosztják,
illetve megosztják.

F.5.
A székelyek közönségesen mind nemesek és minden
alól mentesek, és mégis három rendbe osztottak. Közü -
lük azokat, akik külön vannak, nemeseknek neveztet-
nek, kiket a maguk idejében bíróknak és patríciusoknak
tartanak, mások a maguk nyelvén lófõ székelyeknek
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neveztetnek, magukat latinul primipillusoknak hívják,
kik mintegy a lovasok rendjét alkotják. A többi itt ple-
bejus, mégis mindenkit nemesnek mondanak.

F.6.
Hogy az egész székely elõkelõség, akik tudniilik va -
lóságos eredetüknél fogva lófõ elõdöktöl és õsöktõl
származnak, akiknek õsei az isteni Mátyás király és
más királyok idejében derekasan katonáskodtak, nem is
beszélve az utókorban, sõt a régi szabadságban sértet -
len háborognak, ha porták szerint csak bérlõként, szol-
gaként és nem nemesként, (vegyes) köznépként szám-
láltatnak össze. 

F.7.
A székely primorok és lófõk mindig legyenek mentesek
a fizetendõ tizedadótól, és javaikat és az embereket
(alatt valóikat) azon joggal birtokolják, mint a várme -
gyék nemesei saját jobbágyaikat. 

F.8.
Közülük azok, akik jobbágysorba süllyedtek, a primi -
pillusok rendjébe föl ne vétessenek.

F.9.
A székelyek az emberiségnek igen harcias nemzetsége,
akik minden adótól, minden téli szállás vagy nyári tá bo -
rozás kellemetlenségétõl, adótól (tizedtõl) és a ja vak nak
lajstrom szerinti teljesítésétõl (beszolgáltatásától) – akik
idáig mintegy viselik a fegyveres fel ke lés terhét – így
legyenek teljesen mentesek. Ennek ellenében kötelesek
katonáskodni saját költségükön a haza védelmében.

F.10.
Hogy a székely birtokos nemesség egyenlõnek tartas -
sék a vármegyei birtokos nemességgel, a székely ne -
me sek gyûlése a vármegyei nemesek gyûlésével. A
többi kiváltságos székely egyenlõnek tekintessék a
vármegyékben lakó aramis nemességgel.

F.11.
Hogy mily alázatos kérvényt nyújtott be hozzánk kö -
nyörögve a székely nemzet, hogy hûséges szolgálati
kötelezettségünk megvizsgálása és az érvényben lévõ
királyi hitleveleink révén a további szolgáltatásoktól és
a beszállásolásoktól mentességet nyerjen, a legke gyel -
mesebben méltányoltatnék, ezt a legalázatosabb mel-
lékletbõl részletesebben megértitek.
Valóban, amint a megnevezett nemzettõl irántunk tanú -
sított hûség, dicsõ tettek és szolgálati kötelezettség –
különösen a háborúnak ezen utolsó idejében – a legopti-
málisabban jegyeztettek meg, így ugyanazon nemze tet
atyailag jóindulattal ajándékoznánk meg, s azoknak hal-

latára, a könyörgésre és magára az elõterjesztésre haj-
landóak volnánk, ha a közismert mostani kényszer hely -
zet és a viszonyok kedvezõ alakulása azt megengedné,
melynek egyetlen akadálya van, hogy adós királyságaink
és tartományaink szándékunk és kegyességünk ellenére
nem képesek csak vigasztalást nyújtani. Ezeknek pedig
az isteni jóságból származó rövid fölemelkedésébõl
(amint reméljük), a jogszerûen követelõ székely nemzet
az óhajtott könnyítést és a béke jótékony gyümölcseit
tökéletesen tapasztalni fogja. Ti ennélfogva megváltoz-
tok, ezt bevezetésül a mondott nemzetnek, a többségnek
bemutatjuk, hogy azon felül ugyanaz a folytatásban
rövid idõn belül mind jobbmódon elrendezõdjék, hogy a
biztonság pedig egyszerre visszaadódjék, melyet mi az
õk becsületes lelkületük, közismert hûségük, vakbuzgó -
ságuk és fogadalomtételük révén mindenben re mélünk,
így kölcsönösen a mi császári kegyünket bõkezûen meg-
tapasztalják, amelyet részetekre is minden idõben a
legjobb indulattal megerõsítünk.

F.12.
Királyi szavunkkal biztosítunk titeket, hogy mi nem
szüntetjük meg sem a fejedelemnek, sem a jó királynak
az adományát, sõt, a három nemzetnek és ugyanakkor
a négy bevett felekezetnek – nekünk leghûségesebb –
státusait és rendjeit és a többieket, akik rangjuknál és
helyzetüknél fogva alárendeltjeink, közönségesen és
különösen, mind egyházi, mind világi tekintetben
jogaikban, törvényeikben, kiváltságaikban, mentelmi
jogaikban és kedvezményeikben, amelyek – tudniilik –
a felséges és nekünk felejthetetlen atyai elõd által dip -
lomatice vagy mások által szent oklevél, nem különben
legkegyesebb határozatok és végzések révén drága Er -
dély részére elismertettek, legkegyelmesebben – nem
más módon – meg fogjuk erõsíteni, valóban sértetlenül
fogjuk megõrizni, egészében és egyenként fogjuk
végrehajtani ígéret szerint.

F.13.
Királyi szavunkkal biztosítunk titeket és közönségetek-
ben nekünk drága Erdély három nációjának egyete mes -
ségét és egyenként a nekünk hûséges státusokat és ren-
deket, s nemkülönben bárki másokat, rangjuknál és
helyzetüknél fogva alárendeltjeinket stb. együtt és
egyen ként közönségesen és különösen, azoknak jogai -
ban, törvényeikben és kiváltságaikban, mentelmi jo gaik -
ban és kedvezményeikben; akik nyilvánvalóan egykor, a
legszentebb fejedelemtõl, az isteni Lipóttól, a német–
római császártól, ami felejthetetlen õsünktõl diplomatice
vagy mások által ezt szentesített oklevél elismert ha -
tározatai és végzései révén ugyanazon feje delemség
részére, amint egykor dicsõségesen uralkodó fejedelem,
néhai õfelsége, József római császár elõ dünk, és nem -
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különben elõbb mondott igen kedves atyai õsünk által
igazságosan véghezvitetett (megalkotott). Mi is azért
benneteket, azt a drága fejedelemséget – mely nek hatása
alatt vagyunk – nemcsak megerõsíteni, hanem valóban
épségben (sértetlen) megtartani akarjuk.

F.14.
Visszahelyezzük (állítjuk) Erdélynek nekünk hûséges
státusait és rendjeit egyetemesen és egyenként vallásra
való megkülönböztetés nélkül, és a többieket, nem -
különben másokat, akik a státusuknál és helyzetüknél
fogva lakói ennek a fejedelemségnek, saját jogaikba,
törvényeikbe, kiváltságaikba, mentelmi állapotukba és
kedvezményeikbe, melyeket – tudniilik – a már emlí -
tett felséges elõdeink magától értetõdõen õsünk, felejt -
hetetlen atyánk diplomatice vagy más határozatokkal
és végzésekkel éppúgy egyházi, mint világi tekintetben
kincses Erdély részére elismertek és engedélyeztek,
nem másképpen, legkegyelmesebben megerõsítjük,
valóban csorbítatlanul (épen) megõrizzük, megtartjuk
azokat.

Német szövegek fordítása

F.15-1.
Excellenciás Uram!
Engedelmeskedve a felsõbb megbízásnak, bátorkodom
a legalázatosabban közölni kegyelmességeddel, hogy
miután utalása szerint nagyon távoli a kilátás egy erdé-
lyi országgyûlés összeülésére, a székely ezredeket nem
lehet a korábbi viszonyok között fenntartani anélkül,
hogy a székely családokat egészen tönkre ne tennék.
Korábbi nézetem még mindig nem változott, mindig is
azért küzdöttem, hogy a székely ezredek számára olyan
rendszert vezessenek be, mely által a katonai teher
Erdély lakosai között különbség nélkül oszoljon meg,
és minden katonai kiadást az országos pénztárra kell
átruházni, ez az eljárás teljesen meg is van indokolva az
ország törvényeiben, kivált a három rendi nemzet 1473.
szeptemberi kápolnai uniójában, ahol letették az esküt,
és meghatározták, hogy a közterheket azonos mérték-
ben viselik, éspedig a vagyoni körülmények szerint,
amit a késõbbi törvények is megerõsítenek, és ezen -
kívül Verbõczi törvénykönyve 3. részének 4. cikkelye a
székelyekre vonatkozóan és a Diploma Leopoldinum is
bizonyítja, hogy a székelyeknek különbség nélkül
azonos jogaik vannak, és a hadkötelezettség különbség
nélkül van rájuk kiszabva.
Excellenciád volt olyan kegyes felkérni engem, hogy
leplezetlenül kinyilvánítsam nézetemet arról, mi mó -
don lehetne a székely családok szomorú helyzetét meg -
szüntetni, ezért bátorkodom nyíltan kimondani, hogy a
katonáskodó székely családokat csak azáltal lehet

megszabadítani mérhetetlen terheiktõl, ha a székely
ezredeket legalább ideiglenesen, míg törvényesen is el
nem rendelik, sorezredekké alakítják át, és ezt annál is
inkább, mert 1847-ben maga a rendszeres bizottmány
is készen állt rá, amint azt a mellékelt jegyzõkönyvi
kivonat bizonyítja, hogy tájékoztatásom és indítványa -
im hatására az országos rendek és a Gubernium, va -
lamint a sok vegyes tartományi és udvari bizottmány
minden addigi nézetétõl eltávolodjon, és olyan rend -
szert fogadjon el és pártfogoljon az országgyûlésben,
mely a katonáskodó székely családokat teljesen kielé -
gíti. Egy ilyen rendszer azonban nem tud részvétet kel-
teni a nemesség nélkül, és nem lehet véghezvinni
anélkül, hogy a nemesség eddig bírt jogain mély sebet
ne ütne. Így elõre tudom, hogy az új rendszer, melynek
kidolgozását 1847-ben a rendszeres bizottmány ruház-
ta rám, még ha a rendszeres bizottmány el is fogadná,
az országgyûlésben, melyet a nemesség képvisel,
egyál talán nem vagy csak nagyon nehezen, olyan
módosításokkal menne át, hogy az a katona elemnek
nem felelne meg, ezért legfelsõbb helyrõl nem fogad-
nák el, és így a legfelsõbb helyrõl oly hõn óhajtott ren-
dezést egyik országgyûlésrõl a másikra halasztanák,
miáltal a katonáskodó székelyek továbbra is arra kény -
szerülnének, hogy mint eddig is, a nemesség mente -
sítése érdekében mindenüket feláldozzák.
Kérem Excellenciádat, méltóztassék ezen õszinte val-
lomásom alapján kegyesen áttekinteni az ügy lényegét,
és legfelsõbb helyrõl legkegyelmesebben indítványoz -
ni a székely ezredek sorezredekké való átalakítását, a
nálam található fõkormányszéki levéltárból 1847-ben
kapott, a székely rendezésre vonatkozó (...) iratok (...) 
(Hiányzik a vége, a következõ, F.15-2. rész más irat,
amelynek az eleje hiányzik!)

F.15-2.
(Hiányzik az eleje, a megelõzõ F.15-1. rész más irat,
amelynek a vége hiányzik!)
....Ezért felszólítjuk, az e hó 16-i 5163-853 sz. legfel-
sõbb rendelet értelmében, hogy a vonatkozó iratokat
nevezett századostól azonnal átvegye és minél gyorsab-
ban beküldje ide.
Udvarhely, 1850. április 30.
Heuthe m/p
alezredes

F.16.
Minisztertanácsom indítványára elrendelem, hogy
örökös tartományomban, Erdélyben, oszlassák fel a ka -
tonai határõr-intézményt és az eddigi öt erdélyi határõr-
ezred helyett azonos számú sorezredet, éspedig 4 gya-
log- és egy huszárezredet állítsanak fel.
Ferenc József m/p Csorich m/p
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F.17.
B45/praes-852
Ma kaptam meg értékes megjegyzéseit a cs. kir. fõtör -
vényszéki bizottmány által a cs. kir. kerületi törvény -
székeknek zsinórmértékül elõírt árvaügyi instrukció
egy részérõl.
Átküldöm önnek ezen árvaügyi instrukció egy pél dá -
nyát, felkérve önt, hogy aprólékosan átolvassa és mie -
lõbb beküldje nekem nézeteit az utolsó íveken található
egyes rendelkezésekrõl is.
A cs. kir. fõtörvényszéki bizottmány elnökségétõl
Szeben, 1852. február 10.
Nádasdy
A kerületi törvényszék referensének, Nagy Eleknek

F.18.
Nro 4974. D. II.
S. Szentgyörgyi cs. kir. kerületi hivatal
Tekintetes Nagy Elek úrnak, Szebenben
A tekintetes pénzügyminisztérium múlt év április 23-I
33811/2416 sz. leiratával kegyeskedett engedélyezni az
árvaügynél 1849-ben és 1850-ben alkalmazásban volt
személyek renumerációját.
Mivel az igényjogosultakat értesítették, nem kerülhet -
jük el, hogy a cs. kir. katonai és polgári kormányzat
elnökségének ez év május 21-I 12016/1322 sz. leirata
értelmében ne adjuk tudtul önnek, az illetékes veze -
tõség által megbízott, Nagy Elek volt számvevõ száza-
dosnak, ezen ügy véghezvitelében a köz érdekében
tanú sított körültekintését és tevékenységét ért magas
elismerést és a kormányzat dicséretét, és hogy ezen ki -
tüntetõ elismerés alkalmából a cs. kir. kerületi hivatal
részérõl is kifejezzük az árvák köszönetét, akiket
különösen lekötelezett.
Engedje meg, hogy biztosítsuk a tiszteletrõl, amelyet
ezen kerületi hivatal táplál a tekintetes úr iránt.
S. Szentgyörgy, 1853. július 2.
Kovács kapitány m/p

F.19.
Szebeni cs. kir. haditörvényszék
Nro 7124
Nagy Elek számvevõ százados úrnak,
Sepsiszentgyörgyön
A magas cs. kir. haditörvényszék 1851. március 25-i
1876 sz. leirata útján, a hozzá beterjesztett purifikációs
eljárási iratok következményeként, a purifikációs bi -
zott mány által végzés útján tett javaslat alapján elbo -
csátja szolgálatából a számvevõ százados urat.
Melyrõl önt ezennel a helyi országos katonai
Commando 1851. december 23-i 12017/12606 sz. ren-
delete értelmében értesítjük, azzal a megjegyzéssel,
hogy múlt év december 31-ét határozták meg, azon

napként, melytõl ön elveszíti a 11. Würtemberg huszár -
ezredtõl húzott járandóságát, és állományon kívül he -
lyeztetik.
Bartels Paspichel
ezredes m/p hadbíró õrnagy m/p

F.20.
Nro 10731 DII/M.D.C.
A cs. kir. kerületi hivatalnak, Sepsisztgyörgyön
A magas kormányzat múlt hó 27-i 13332/1774 sz. le ira -
tával elrendelte a jelenleg a sepsiszentgyörgyi kerü leti
hivatalnál, a számvitellel és az árvaügyekkel megbízott
volt számvevõ százados Nagy Elek ideiglenes alkal -
mazását az országos fõbizottságnál, az ott folyó, tár-
gyalás alatt álló ügyekben 3 forint napidíjjal. A cs. kir.
kerületi hivatal a fentemlített felsõbb leirat értel mében
azt a megbízást kapja, hogy a nevezett Nagy Eleket sür -
gõsen értesítse, hogy amilyen gyorsan csak lehet, elin-
duljon Szebenbe, és a rábízandó ügy kijelö lésére jelen-
tkezzen von Bedeus országos fõbiztos úrnál.
Mint tulajdonképpen napidíjas írnoknak, Nagy Eleknek
nem adhatunk útiköltséget, de jelenlegi 1 forint 30 kraj -
cáros napidíját 3 forintra emeljük, és Szebenben az
országos fõbiztosság utalványára utólagos részletekben
folyósítjuk Sepsiszentgyörgyrõl való elutazása napjától
visszautazása napjáig, ezért jelenlegi napidíját Sepsi -
szent györgyön csak elutazása napjáig kaphatja, és a cs.
kir. kerületi hivatal legyen erre tekintettel az esedékes
nyugta láttamozásakor, és adjon vele elutazásakor egy
igazolást az indulás napjáról, itt pedig be kell jelenteni
a nevezett Nagy Elek távozásának napját.
Marosvásárhely, 1852. augusztus 6.
Nupenau
ezredes m/p

F.21.
Elnöki hivatal 854-853/m.c.g.
A felkelés ügyében való nagyfokú részvétele miatt
Õfelsége 1853. január 15-i legfelsõbb határozatával
méltóztatott elrendelni, hogy az Ön 1852. július 15-i
sepsiszentgyörgyi, az udvarhoz intézett folyamodványa
azon megjegyzéssel utasítandó el, hogy a tiszti állásá-
nak visszanyerésére és egy nyugdíj vagy kegydíj elnye -
résére irányuló kérelmének éppoly kevéssé adhatunk
helyt, amint a polgári alkalmazásra való kérelmének.
Errõl értesítjük önt, tudomásul vétel végett a cs. kir.
hadügyminisztérium 1853. január 25-i 318. sz. leirata
értelmében.
Szeben, 1853. február 23.
Bordolo
altábornagy m/p
Nagy Elek, volt számvevõ százados úrnak 
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F.22.
Az egykori cs. kir. székely huszárezred volt számvevõ
századosát, Nagy Eleket, a magas cs. kir. kormányzat
1852. július 27-i, 13332. sz. rendeletével az erdélyi cs.
kir. országos fõbiztosságnak alárendelt cs. kir. vegyes
likvidációs bizottmányához osztották be, 3 forint napi -
díjjal. 1852. április 11-én érkezett meg Szebenbe, és
azóta megszakítás nélkül, 1854. december 15-ig nem
csak a likvidációs bizottmány által hozzá eljuttatott el -
számolásokat, speciális számfejtéseket és kiszabási
mun kálatokat intézte, nagy szorgalommal és pontosság-
gal elöljárói teljes megelégedésére, hanem a cs. kir.
országos fõbiztosság által rábízott számfejtéseket is.
Kidolgozta az 1848/49 és 1849/50-ben Erdélyben fellál-
lított katonai kórházak majdnem minden elszámo lását,
megszerkesztette az ehhez szükséges fogalmaz ványokat,
azután összeállította a negyedévi kimutatásokat az orszá-
gos pályázati alapból a kórházi kiadások megtérítésére
folyamatosan kiutalt pénz össze gekrõl. Mindezzel teljes
mértékben meg tudta szerezni magának az evilági elé -
gedettséget, úgy tartós szorgalma, állandó szolgálat kész -
sége és a számára kijelölt munkák kezelésében tanúsított
éleseszû tapintata, mint finom modorú, jellemes maga-
tartása által, úgyhogy szívesen látnánk további alkal -
mazását ebben az ügyben.
Itteni alkalmazása alatt soha nem is lehetett tõle poli-
tikai vonatkozásban más megnyilvánulást hallani, mint
amilyen egy, a legfelsõbb cs. kir. kormánynak hû
alattvalójától elvárható.
Mindezeket teljes elismeréssel igazoljuk nevezettnek
innen való kilépése alkalmából.
Szeben, 1854. december 16.

F.23.
Az 1813. október 12-i legfelsõbb határozat alapján vissza -
adandók Bereck községnek Sósmezõ havasai és Lipse fele
(tartozékaival), Dobri esztinasora és Kala bucs havasai,
Ozsdola községnek Musát havasa és Lipse másik fele, a
báró Szentkereszty családnak Hosszú havas és Pojána
fracilor, Csomortán, Almás, Lemhény, Nyúj tód, Szászfalu
és Sárfalva községnek a Zsíros és Kis havas havasai.
Õfelsége különös kegyébõl engedélyezi továbbá, hogy
mindazoknak, akiknek ezen határozat értelmében vis-
szakapják a revindikált havasok egyes részeit, méltá -
nyos kártérítést nyújtsanak az állami kincstárból az
egész idõre, amíg ki voltak zárva ezen havasi legelõk
haszonélvezetébõl.
Bereck, Lemhény, Nyújtód, Szászfalu, Sárfalva,
Almás, Csomortán és Ozsdola községeket illetõen fi -
gye lembe veendõ az általuk 1848-ban erre vonatko -
zóan tett felajánlás is.
Ha a kártérítés mértékérõl nem jön létre megegyezés, a
bizottmány hozzon egy végzést, mely ellen a feleknek

jogukban áll hat héten belül fellebbezni az erdélyi ud -
vari kancelláriánál, mely utóbbinak két, a pénzügy mi -
nisztériumnak alárendelt tanácsos bevonásával végle -
ges döntést kell hoznia ez ügyben.
A kivonat helyességét (igazolja) a kir. fõkormányszék
kiadóhivatala
Szeben, 1864. február 22.
Teslak m/p
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