
A „Siculicidium" utójátéka. 
Az 1791. évi törvények november 28-án szentesíttetvén, azo

kat az akkor szokásban volt hosszadalmas úton, ítélö'mesteri fel
ügyelet alatt kinyomatták, újra átvizsgálták s nagy nehezen kihir
dették. 

A Xll-ik t.-czikk örökre emlékezetes marad a Székelyföldre 
nemcsak azért, hogy a szabad tanácskozási jogot szabályozta és a 
határozási hatáskört visszaállította, hanem főleg azért, hogy ebben 
van letéve alapja azon jogok összességének, melyek az önkormány
zat lehető teljességéhez megkívántattak. Itt kezd kidomborodni a 
a székelyföldi törvényhatóságok már-már elmosódott látképe a pfae-
toriális épületekben, az ezekben elhelyezett levéltárakban, a hivata
los órák beállításában, a negyedéves girás gyűlések rendszeresítésé
ben, tiszti személyzet megválasztásában, követek küldésében s azok 
részére féltékenyen összeállított utasítás adásban, tanácskozási sor
rendben stb. stb. oly részletes körvonalakban, hogy abból még csak 
a vármegyei hajdú tipikus alakja sem hiányzott. Az a törvényczikk 
a maga tömör négy pontjában sokkal többet felölelt, mint a mi 
mostani 96 §-sos vármegyei törvényünk, s az önkormányzati jog 
tiszteletben tartásának mindig csillogó gyöngye marad. 

Nem csoda tehát, ha Sándor Mihály és László Elek csíkszéki köve
tek az állapotokat oly rózsás színben látlak, hogy midőn beszámoltak, 
az 1764-ben felerőszakolt katonáskodás alóli menekülésre az időt 
elérkezettnek látták; s minthogy ezt a meggyőződésüket Dávid Mózes 
uram, Csík-Szereda város követe is tehetségéhez mérten támogatta: 
már az 1794 november havára összehívott országgyűlés követi 
utasításába felvették a rendek a székely katonáskodás eltörlését, s 
az 1764 előtti állapotok teljes visszaállítását. 

Okot adott erre a katonaköteles lófő (primipilus) és gyalogos 
(pixidarius) renden levők állandó panaszkodás^ mellett, az ezred 
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tisztjeinek mindinkább terjeszkedő követelése, s az ebből támadt 
kiegyenlíthetetlen súrlódás; mert daczára annak, hogy 1759-ben 
évenként 160,000 írttal határoztatott megváltatni a katonaság ré
szére teljesítendő természetbeni szolgáimányok értéke: az erdélyi 
főhadvezérség az első és második székely ezredek tisztjei részére, 
helybe szállítandó ingyen tűzifa használatot rendelt és pedig: 
1. Ezredes részére 
2. Őrnagy » 
3. Szállásmester 
4. Hadbíró 
5. Ezred-káplán 
6. Sebész 
7. Számtiszt 
8. Trombitás 
9. Borbély 
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10. Zászlótartó részére 
11. Börtönmester 
12. Puskaműves 
13. Százados 
11. Főhadnagy 
15. Hadnagy 
16>. Őrmester 
17. írnok 
18. Káplár 

J> 

» 
» 

ri 

» 
» 

',"*-"• 

. . 13'/a öl 

. . 36 » 

. . 13V2 » 

. ' , ' .45 

. . 36 ' » 

. . 36 
. . 18 
. . Í3'y. » 
. . 18?/, » 

' Ez, tekintve, hogy e létszám a gyalogság és huszárságnál 
állandóan legalább is háromszoros volt, évenként 16337a öl rop
pant mennyiségű kemény tűzifát tett ki. 

Okot adott tovább az, hogy a tölgyesi, gyimesi, pricsketői és 
űzi szorosok őrségei részére nagy számú állandó igás és tenyeres 
napszámosról kellett gondoskodni s ezek részére szigorúan alkal
maztatott a 6141/793. sz. főkormányszéki kormányrendeletben meg
állapított napszám-ár, egy négyökrös szekér után 40 kr. s egy férfi
napszám után 22 kr. oly megszorítással, hogy a ki többet kérne 
vagy venne, kívánsága 12 pálczaiitéssel elégíttessék ki, a hol pedig 
a helyi szokás szerint annál kevesebb jár, az semmi esetre felébb 
ne emeltessék. 
,, Emelte az elégedetlenséget az érintett szorosok őrségei részére 

szolgáló kényszerű mészárszék-tartás s ennél az az absolut hatalom, 
hogy a katonatisztek a hús árát tetszés szerint szabályozhatták, 
valamint hogy e szorosokban az erődítmények folytonos változta
tása az iga-erőt teljesen elvonta a1 mezei munkától. Szóval Bukow 
utódai tehetségük szerint kihasználták a mádéfalvi véres siker 
előnyeit. .. 

Ily előzmények után csaknem kényszerűive voltak a csíki és 
háromszéki követek s a fő királybír ák minden lehető eszközt fel
használni arra nézve, hogy a tűrhetetlen állapotokon valami vál
toztatás tétessék és sikerült is a íőkormányszéktől előlegesen kiesz-
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közölni egy tervezetet, melynek lényege volt a katonáskodási. rendszer 
íentartása mellett a két privilegiatus székely-rend politikai jogainak 
íentartása s a katonatisztek befolyásától mentes független szabad 
gyakorlása. : •• . - • • ' , • • '• " 

Midőn a követek 1795. áp.ril havában ezt az úgynevezett plá
numot nagy örömmel meghozták, az első székely gyalogezred (a 
csíki) ezredese, báró Sajfertitz, az alárendelt idegen származású 
tisztekkel rögtőn ellenakna-készítéshez fogott;, hadi szemlék ürügye 
alatt a katonáskodó székelységet a századok helyére összevonta s 
ott nyilatkozatokat íratott alá, hogy a. két katona-rend az állapo
tokkal teljesen meg van elégedve, azon nem kíván semmi változta
tást s kik az ellenkezőkről informálták a főkormányszéket, az ő 
meghallgatásuk és megbízásaik nélkül tették azt stb. stb. 

Az értelmesebb rész csakhamar észrevette a cselt, kezdette 
megtagadni a nyilatkozatok aláírását; mikor aztán előbb szép szó
val, ígérettel, biztatással, azután íőbelövéssel való fenyegetéssel, 
vasra veréssel, börtönnel gyűjtöttek űrlapokra aláírásokat. De mint
hogy szt.-imrei llyés József prókátor és Balló József assessor kéz 
alatt felvilágosították a székelységet, kevés eredménye lett az erő
szaknak. Ekkor első sorban e két hazafias gondolkozású egyént 
szólították fel az űrlapok aláírására, minthogy ők is a primipilus 
osztályhoz tartoztak•; de ezek kinyilatkoztatták, hogy míg tüdtokra 
nem adatik, miért kelljen subscribálni, addig nem subscribálnalc 
»albát« s mikora czél nyiltan megmondatott, indignálódva1 jelen
tették ki: »hogy e nemes ország plánuma ellen nem subscribálnak, 
hanem ahhoz ragaszkodnak«. Erre aztán mint »a közönséges 
csendesség felbontására, a király és a haza ellen törekvő bűnösök« 
egyszerűen elfogattak és a csík-szeredai vár tömlöczébe hurezoltattak, 

Az idegen tisztek e vakmerő ténye lázas izgatottságba hozta 
az amúgy is felzaklatott kedélyeket. Bíró Gábor íőtiszt május 11-re 
sürgősen összehívta a gírás gyűlést, arra a katonáskodó székely
séget is berendelte; de Sajfertitz és emberei főbelövés terhe alatt 
tartották vissza a katona családokat. Miután Bíró Gábor személyesen 
érintkezett az ezred tisztikarával, nagy nehezen arra a megálla
podásra jutottak, hogy egy tiszt ellenőrkődése melleit a megjelenést 
elnézik. Ennek következtében ugyanazon hó 22-ére a gyűlés újból 
összehívatott, s azon a székelység szokatlan nagy számban meg-
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jelent; de midőn az ellenőrködésre kiküldött Bors Gáspár: főhad
nagyot észre vették, bár nagyobb résznek jó barátja és megyebeli 
birtokos is volt, a rendek annyira kikeltek ellene, hogy jónak látta 
minden tétovázás nélkül onnan sürgősen eltávozni. Ezután egy
hangúlag elhatározták az 1764 előtti állapotok visszaállításának 
sürgetését, egyszersmind a tisztikar eljárása ellen s az elfogottak 
érdekében egy tiltakozó feliratot szövegeztek s ahhoz egy vérmes 
ellennyilatkozatot csatoltak, melyet Alíaluból 76, Csomalalváról 43, 
Újlakiból 108, Szárhegyről .77, Remetéről tí4:. Kilyénfalvából 60, 
Kászon-Uj faluból 50, Jakabfalvárói 48, Impérből 43, Altizből 40, 
Feltizböl 23 katonáskodó székely irt alá. Ezeken kivül aláírták azt: 
a megyebeli összes községek bírái és jegyzői s nagyobb részt es
küdtei is az egész község nevében és képében, kijelentvén, »hogy 
azon írásoknak, melyek az itten való katonatiszteink által eddig vagy 
ezután is akár erőszakkal, akár ígéretekkel valakiktől ellenünk 
hírünk és akaratunkon^ kivül adattak vagy adattatnának, megerőt-
lenítésére mindnyájan nevünket subscribáljuk<'. 

A felírat szövegét Kovács Ferencz, akkori főjegyző fogalmazta, 
s bár elég erélyes hangon volt tartva, a maga lábán járni szerető 
Bíró Gábor íőkirálybíró sajátkezűleg azt annyira kidomborította, 
hogy az alázatos íelterjesztésekhez szokott fökormányszéknél méltán 
okozhatott meglepetést. Emellett pedig ugyanő, az elfogottak sze
mélyében, az egész nemzet sérelmét látván, a magyar vármegyék, 
a. többi székely székek universitásai s a szász nemzet értesítése 
mellett, az egész ország segedelmét jónak látta felkeresni. 

Midőn a felírat á kormányszékhez felérkezett, lett nagy lótás
fut ás. Nyoma van, hogy minden apparátus mozgásba hozatott. Leg
előbb is á szegény Bors Gáspár helyeztetett át messze idegenbe 
más ezredhez, a miért elég gyáva volt a gyűlésből eltávozni. Azután 
hyés-József és: Balló József ellen vezettetett egy képtelen szigorú 
vizsgálat kőzcsendháborítás s a [elsőbbség elleni izgatás miatt a 
vizsgálati fogság fentartásával; mi közben mindazon székely kato
nák, kikről gyanú volt, hogy az általuk tartott összejöveteleken 
megfordultak, kérlelhetetlenül bebörtönöztettek: szóval az 1764-ki 
tények ismétlődtek, a vérontás kivételével. Az inclyta universitas pedig 
július 9-ről 3690. sz. alatt kapott egy ilyen hangú decretumot; »Szent 
Iván havának 22 én tartott girás székéről ide felküldött jelentésekre 
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kegyelmeteknek, nem lehetett hogy ezen királyi főigazgató tanács 
nagyon meg ne induljon, látván abból nem kevés megilletődéssel és 
kedvetlenséggel, hogy kegyelmetek megfelejtkezvén arról, hogy ka
tonai jurisdictiot illető, vagy abból származó dolgokba beleavatkozni 
nemcsak a gyakor ízben kiadott rendelésekkel, hanem a jó renddel 
is ellenkező és gyakorta kedvetlen és félelmes következéseket szül
hető dolog volna« stb. stb. (ily hangon tartva két tömött oldalon); 
•^mindezekre nézve tehát fennebb említett hibás és feddésre méltó 
cselekedetek kegyelmeteknek hibául tétetvén ki, intetnek, hogy az 
egész hazához és tulajdon nemzetjekhez való kötelességeket jobb 

' és illendőbb úton és módon teljesítsék, a tett hibás lépéseket, min
den abból származható történeteknek és rossz következéseknek 
terhe kegyelmeteken maradván, jóvá tegyék és magokot ide hát
rébb az eféle megfontolatlan cselekedektől szorgalmatosan óvják* 
stb. stb. Aláírva Gr. Bánfíy s. k., Wolfgangus Cserei s. k. 

Az inclyta nniversitas három hosszú oldalon dorgáltatott meg 
a nélkül, hogy a kérdés érdemére bárcsak valami távoli válasz 
adatott volna, s hogy abból Biró Gábor főkírálybírónak is kijutott 
elnöki úton, kétséget nem szenved, mert azután Kovács Ferencz 
íőnotárius uram fogalmazványait nem volt kedve többé kikorrigálni. 

Hogy mi volt oka a rögtöni vitorla változásnak, kinyomozni nem 
sikerűit, mert egy felírat bármi éles hangon tartatott is, nem von
hatta maga után egy nemzetnek adott ígéret agyon hallgatását. 

Lehet, hogy a napóleoni hadjáratok a kérdésnek más irányt 
adtak; annyi tény, hogy többé nem bolygatta senki az 1764-ben 
megállapított székely katonáskodás! szervezetei s csak az 53 év 
múlva bekövetkezett országos események oldották meg azt vég
legesen. 

(Csík-Szeredán.) 
BECZE ANTAL. 


