
gadéros, Rákóczi egyik őszinte francia mun
katársa volt. 

Stiláris szempontból kissé idegenszerűnek 
és erőltetettnek tartom a több helyen előfordu
ló „megjelentés" kifejezést, amelynek értelme 
pontosan kiderül a 162. és 164. sz. regesz-
tákból: híradás, értesítés, tájékoztatás. A kép
anyag összeválogatása megfelelő, illeszkedik 
a kötet tartalmához, talán csak az utolsó ké
pet, a kuruc postást hagytam volna el: az 
ugyanis Nemes Mihály, a kiegyezés és a mil
lennium korának ismert történeti illusztrátora 
által készített fantáziakép, Rákóczinak nem 
voltak egyenruhás postásai. De Szirácsik Éva 
mellett magam hozom fel, hogy Nemes vise
lettörténeti képei az 1935-ben megjelent Rá
kóczi Emlékkönyvben is helyet kaptak. 

írásom címe csak részben fedi a két for
rásközlés tartalmát, mert az 1848-1849. évi 
forradalom és szabadságharc annyira általá
nos és átfogó volt, hogy lehetetlen azt a hely
történet szintjére lebontani. A forrásokat köz
lő két történészünk kutatói pályafutása évti
zedekre tekint vissza. Mindketten több mono
gráfiát és tanulmánykötetet tettek asztalunkra, 
kiváltképpen 1990-től kezdődően, amióta a 
cenzúra (és az öncenzúra) már nem érvénye
síthette áldatlan hatását. Eltekintek a felsoro
lástól, ugyanis, külön-külön vagy másokkal 

Összegző értékelésem lényege: a könyvet 
a Rákóczi-kutatás jelentős állomásának tar
tom, 543 irat regesztájának közlésével ugyan
ennyi dokumentumot juttatott a szabadság
harc történetével foglalkozók látókörébe. Ez
zel hozzájárult a nemesi vármegye szerepé
nek, tevékenységének dokumentálásához, a 
háború hétköznapjainak reális, sokoldalú be
mutatásához. 

Mint előzőleg említettem, a könyvben 
nem csak helytörténetről van szó, hanem or
szágos jelentőségű témák feldolgozásához va
ló hozzájárulásról, ezért örömmel ajánlom 
Szirácsik Éva müvét a korszakkal foglalkozó 
minden történésznek. 

Bánkúti Imre 

együttműködve, több kiadványt közöltek, me
lyeknek jegyzéke (részben) megtalálható a 
2005-ös udvarhelyszéki kötet mellékletében. 

Röviden a két szerzőről: Pál-Antal Sándor 
nemrégi nyugdíjba vonulásáig a Román Nem
zeti Levéltár Marosvásárhelyen székelő Ma
ros Megyei Igazgatóságának volt a munkatár
sa, míg Zepeczaner Jenő a Székelyudvarhelyi 
Múzeumot vezeti már több mint 25 éve. 

Nem hallgathatom el azt sem, hogy mind 
Pál-Antal Sándor, mind Zepeczaner Jenő tol
lából egy egész sor tanulmány, közlemény és 

KÉT ERDÉLYI HELYTÖRTÉNETI FORRÁSKIADVÁNYA 
NEGYVENNYOLCAS FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL 

Pál-Antal Sándor 

Marosszék és Marosvásárhely az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc idején 

Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok 

(Haáz Rezső Alapítvány, Székely udvarhely, 2001. 510 o.) 

Pál-Antal Sándor - Zepeczaner Jenő 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken 

Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok 

(Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2005. 600 o.) 
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beszámoló látott nyomdafestéket, míg Pál-
Antal Sándor a Központi Román Nemzeti Le
véltárban a magyar oklevéltant és paleográfiát 
oktatta közismert szakképzettséggel. 

Az udvarhelyszéki forrásközléshez írt be
vezetőjében Pál-Antal Sándor kiemeli: „Ud
varhelyszék jelentős szerepet játszott Erdély 
történetében. Az 1848-1849. évi forradalom 
és szabadságharc eseményeinek egyik erős 
központja volt. A forradalom és szabadság
harc e vidéken végbement eseményeinek is
merete nagyon hiányos, ma is felületes szin
ten mozog csupán. A forradalmi események 
alaposabb levéltári forrásokra támaszkodó ku
tatása máig nem történt meg. Ez a megállapí
tás nem jelenti azt, hogy tényfeltáró próbálko
zások, az udvarhelyszéki eseményekre is ki
térő írások nem születtek volna". Ezek sorá
ban említi meg August Heydte császári tiszt 
1863-ban Lipcsében kiadott visszaemlékezé
seit, aki „császárának szemszögéből nézve 
bővebben foglalkozott az udvarhelyszéki ese
ményekkel is, ahol 1848 őszén katonai kor
mányzóként működött, a szabadságharc leve
rése után pedig az Udvarhelyi es. kir. Katonai 
Vidék parancsnoka volt". Pál-Antal Sándor 
említi aztán Kővári László okmánytárát az er
délyi negyvennyolcas eseményekről, majd rö
viden utal Jakab Elek és Szádeczky Lajos ösz-
szefoglalójára és végül Egyed Ákos és Her
mann Gusztáv Mihály kutatásairól számol be. 
Nem mellőzte szerzőnk a „helyi emlékírók" 
visszaemlékezéseit sem, külön kiemelve Szele 
János és Pálffy János életírásait, melyek 1898-
ban, illetve 1939-ben láttak napvilágot. Zepe-
czaner Jenő átnézte az Ellenőr, a Közlöny, a 
Pesti Hírlap 1848. évszámait és a Honvéd 
1849 januári-júniusi számait. Nem kerülte el 
Pál-Antal Sándor figyelmét az 1977 óta meg
jelenő akadémiai kiadványsorozat eddig kö
zölt hat kötete, a válogatás azonban szerinte 
„egyoldalú, főként az erdélyi románság moz
galmaira összpontosul," bár a sorozat első kö
tetének címe átfogó válogatásra kötelezte vol
na §tefan Pascu felelős szerkesztőt. „A most 
kiadásra előkészített válogatás csak adatokat 
[aktákat] tartalmaz. Az iratok helyi és köz
ponti közigazgatósági, bírósági és katonai in
tézmények működése során létrehozott hiva
talos dokumentumok, de sokszínűek: a széki 
és városi elöljárók tájékoztatói, utasításai, il
letve a kormányszervekkel való levélváltások, 
közgyűlési vagy bizottsági jegyzőkönyvek, a 
katonai hatóságok utasításai, körlevelek, 

nemzetőrök névjegyzékei, a korai hangulatot 
tükröző tájékoztatók, sérelmeket tartalmazó 
beadványok és egyebek. Néhány eset kivéte
lével a közben található iratok most látnak 
először napvilágot. Az eddig közöltek újra
közlését a felvázolandó korkép minél telje
sebbé tétele, valamint a könnyebb hozzáférhe
tőség tette szükségessé." A közlésben a kia
dók az időrendet követték, egységes átírási 
normákat alkalmaztak, tagolták a mondatszer
kezetet, elhagyták a „főnevek nagybetűs írás
módját," a családneveket betűhív átírásban 
adják, míg a keresztneveket a mai helyesírás 
szerint írták át, a rövidítéseket rendszerint fel
oldották, egyenes zárójelbe tették a kiegészí
téseket, a kihagyások és hiányzó szövegré
szek pótlását. Tájékoztat Pál-Antal Sándor 
arról is, hogy a szerzők pontosan közlik a le
véltári állagok, gyűjtemények helyét és irattá
ri jelzetét. Csak sajnálhatjuk, hogy a terjedel
mes (26 oldalt kitevő) források lajstromában 
mellőzték a kötet oldalszámaira való utalást, 
ugyanis ezzel megfosztottak a gyors keresés
től. A mutatók összeállításában bonyolították 
a tájékozódást az akták számára való utalá
sokkal, ahelyett, hogy következetesen a kötet 
oldalszámaira utaltak volna. A helységnevek 
német és román változatánál szerintem feles
leges a N. (= német) és a rom. (= román) jel
zők használata, de kár, hogy a helységnevek 
német változata a legtöbb esetben elmaradt. 

A Marosszékre vonatkozó forráskiad
ványhoz írt Pál-Antal Sándor-féle bevezető 
csaknem szó szerint egyezik azzal, amit az 
udvarhelyszéki kötetben már olvashattunk. Az 
eltérések csupán a historiográfiai beszámolót 
érintik. Marosszék esetében Pál-Antal Sándor 
Benkő Károly, Orbán Balázs, ifj. Biás István, 
Bözödi György és Benkő Samu előmunkála
tait idézi. A szabadságharcban résztvevő Im
rén Sándor nyomdász 1887-ben összeállított 
visszaemlékezését és Jakab Elek „szűkebb 
szülőhazáját" érintő 1880-ban kiadott emlék
iratát, valamint Alexandru Papiu Ilarian írását. 
Udvarhelyszéktől eltérően, Marosszék ese
ményeinek sajtóját máig senki sem állította 
öszsze - jegyzi meg Pál-Antal Sándor. 

Az 1848-1849. évi forradalom és szabad
ságharc eseményeit általában és helyi szinten 
egyaránt a nemzeti jelleg határozta meg, ez 
nyomta rájuk bélyegét. Mint tengerben a 
csepp, úgy lépnek elénk a forradalom és sza
badságharc helyi megnyilvánulásai. Maros
széken és kiváltképpen Marosvásárhelyen 
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már 1848. március 24-től 29-ig a forradalmi 
ifjúság napirendre tűzte az Uniót, az ország
gyűlés összehívását. 

Kimondták továbbá a közteherviselést, az 
úrbéri viszonyok eltörlését, valamint a rangok 
és címek megszüntetését. A szék fővárosában 
éljenezték „Kossuthot, a független magyar 
minisztériumot, a szabadságot, a sajtószabad
ságot, uniót, egyenlőséget, testvériséget stb. 
stb. Más indulóra még csak gondolniok sem 
sem volt szabad a népzenészeknek a Rákóczi
indulón kívül ... Nagyon népszerű ember volt 
akkor Marosvásárhelyt Berzenczey László," 
aki egyik beszédében kijelentette. „Nincs töb
bé se méltóságos, se nagyságos cím, ami volt 
elmúlt! Most mindnyájan egyenlők, polgár
társak vagyunk! Nekem is megvolt ez a caf-
rangom eddig, de ezutánra örökre sárba do
bom. Mindenki csak polgártársnak szólítson, 
így szólítok én is mindenkit!" 

1848. május 20-án Marosvásárhelyt köz
hírré tétetett a már felállított „nemzeti polgári 
őrség" működési szabályzata. A pesti márciu
si fiatalok 12 pontból álló követelését és Pető
fi Sándor Nemzeti dalát ezerszámra sokszoro
sították és terjesztették mind Maros-, mind 
pedig Udvarhelyszéken. 

Jellemző az is, hogy maga Kossuth Lajos 
kormányzó értesítette 1849. április 20-án 
Debrecenben kelt levelében az udvarhely
székieket a Habsburg-ház trónfosztásáról és 
Magyarország függetlenségéről. 1849. május 
2-án Udvarhely- és Marosszéken arról döntöt
tek, hogy „köröztessenek (= terjesztessenek) 
rögtön a [Debrecenből] küldött függetlenségi 
nyilatkozatok, azonban az e részben bővebb 
intézkedés tétel végett választmányi gyűlés 
is tartatni szükségesítvén, folyó évi május 
10-re minden faluból 3 képviselők béjőni 
rendeltessenek" - hangzik az udvarhelyszéki 
határozat. Mondani sem kell, hogy mind a két 
székre kiterjedtek Csány László országos 
kormánybiztos, Bem József tábornok és főleg 
Gál Sándor ezredes intézkedései. Fontos szere
pük volt a székely nemzetőrök és önkéntesek 
szervezésében és kiképzésében. 

Mind Udavarhely-, mind pedig Marosszék 
szorosan kapcsolódott a Háromszéken kibon
takozott önvédelmi küzdelmekhez. Kivették 
részüket a fegyvergyártásból, a szükséges sa
létrom főzéséből. így 1849. június 22. előtt 
Cimbalmos Jenő számvevő elszámolt a szent
keresztbányai ágyúgolyóöntő műhely és a 
székelyudvarhelyi salétromgyár költségeiről. 

De már előtte, 1849. május 11-én Berry Ká
roly biztos jelentést készített a lőporgyártás 
megkezdéséről és az első eredményekről Ud
varhelyszék fővárosában, valamint április vé
ge és május eleje közt Budai Dániel állami fő-
bányász a lövétei vashámor működéséről, 
illetve a működési zavarok elhárításáról tájé
koztat. 

Az ellenállás szervezésében gondoskodtak 
az egészségügyi ellátásról el egészen a har
cokban elesett székely honvédek özvegyeinek 
és árváinak biztosítandó nyugdíjról. 1849. 
március 30-án - példának okáért - Székely
udvarhelyt elhatározták a katonai kórház fel
állítását és kellő felszerelését, míg 1849. má
jus 5. és 19. között Baricz János erdélyi fő
orvos a gyógyszertárak ellenőrzését rendelte 
el. Ami az özvegyek és árvák nyugdíját illeti a 
Honvédelmi Bizottmány 1849. április l-jén 
elrendelte, hogy Udvarhelyszéken is folyósít
sák az altisztek, közkatonák özvegyeinek és 
árváinak nyugdíját, mégpedig az őrnagy öz
vegyének naponként 8 pengőkrajcárt, a tize
desének 6 pengőkrajcárt és a közkatonák öz
vegyének 4 pengőkrajcárt naponta. 

A helytörténet szempontjából a kutatók és 
általában a családjuk története iránt érdeklődő 
olvasók különösen fontos adatokra tehetnek 
szert a falvankénti családfő-összeírásokból, 
melyekben mindkét kiadvány bővelkedik, 
ugyanis ilyenek nagy számban készültek és 
maradtak ránk. Hogy mekkora volt a besoro
zott székelyek száma, arra vonatkozóan meg
említem, hogy például Udvarhelyszéken ösz-
szesen 6 439 újoncra számítottak. De íme 
néhány marosszéki falu nemzetőreinek száma 
falvanként: Jobbágyfalva - 10, Csíkfalva -
75, Vadad - 42, Iszló - 24, Éhed - 92, Hódos 
- 94, Jobbágytelke - 28, Deményháza - 40, 
Köszvényes - 5, Mikháza - 5, Nyárádremete 
- 109, Márkod - 76, Kendő - 17, Maja - 10, 
Búzaháza - 3, Sóvárad - 35, Mezőcsávás -
26, Galambod - 30, stb. 

A két kiadványban közölt iratok tükrözik 
egyben a felszínre törő súlyos nemzeti és tár
sadalmi feszültségeket. Ha az erdélyi szászok 
kebelében észlelhető is a megosztottság, hi
szen Nagyszebennel az élen ők szembefordul
tak a nagyar forradalommal és szabadság
harccal, Brassóban és Segesváron felülkere
kedtek azok az erők, amelyek rokonszenvez
tek a magyar érdekekkel. 

Az örmények és a zsidók tömegesen álltak 
a forradalom mellé, részt vettek a honvédség 
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által vívott küzdelmekben. A forradalmi és 
szabadságharci hadsereg egyik kitűnő vezető
je volt Erdélyben Czecz János szamosújvári 
örmény, Bem József helyettese, aki különben 
még 1850-ben kiadta Bem József erdélyi had
járatának történetét. Gál Sándorral együtt ő is 
azok közé tartozott, akik az orosz cári csapa
tok betörésére irányították a figyelmet. 1849. 
május 21-én Nagyszebenben Gál Sándorhoz 
írt levelében jelezte a cári hadsereg támadásá
nak veszélyét. Ezt a levelet tette első ízben 
közzé Pál-Antal Sándor a Marosszékről szóló 
kötetben. 

Sokkal szövevényesebb volt a magyar
román viszony alakulása 1848-1849-ben, mely
nek csaknem minden mozzanatát jelzi az álta
lunk ismertetett két forráskiadvány. A társa
dalmi feszültségektől terhelt áldatlan magyar
román ellentét már a forradalom kitörésének 
kezdetétől jelentkezett a két székelyföldi szék
ben is. Ha a Marosvásárhelyi Táblabíróságon 
működő magyar és román jogászok kezdetben 
közösen keresték is a boldogulás útjait-mód-
jait, a szálak idővel lazultak. 1848. március 
28-án Szentiványi Dániel királyi táblaülnök ér
tesítette gróf Teleki József erdélyi kormány
zót, hogy a magyar és román jurátusok bead
ványát aláíró Alexandru Papiu Ilarian kije
lentette: „Én mint oláh aláírom ezen petitiót 
azon feltétel alatt: hogyha lesz népjog, egyen
lőség minden Erdélyben és Magyarhonban la
kó külön ajakú nemzetnek nemzeti léte és 
édes nyelve biztosittása, örök váltság, minden 
pénz pótlás (= kárpótlás) nélkül, mert eleget, 
de igen sokat fizettek már a parasztok, miután 
századok óta bitangolják a nemesek nemcsak 
az polgári, de az emberi szent jogokat is." A 
balázsfalvi román nemzetgyűlés, az októberi 
székely nemzeti gyűlés után súlyosbodott a 
magyar-román viszony. A császári parancs
nokság alatt álló román határőr ezredek Bécs 
szavára hallgatva lázadtak fel. Agyagfalvárói 
viszont az alábbiakat írták a képviselőházhoz: 
„Erdélyben anarchia van. Kővár Vidékén, 
Belső-Szolnokban, Doboka, Torda, Küküllő 
megyékben, Szeben és Medgyes székekben az 
oláh és szász nép a Minisztérium iránti füg
gést felmondta, megyei tiszteit elkergette. 
Magyar véreinket öldösi, rabol és éget, és egy 
Urbán nevezetű alezredes (Karl Urban a 
naszódi román határőrezred parancsnoka volt 
- D. L.) ezerenként esketi lobogója alá, 's 
fenthangon hirdeti, hogy ő szabadítandja fel a 

robottól [a jobbágyokat], mely már régen eltö
röltetett, sőt már Marosvásárhely fele Szász-
régennél a' reaktio fészkibe táborba is szál
lott". A túlzások természetesen mindkét ol
dalon befolyásolták a napjainkig ható köz
tudatot. Ha Kossuth Lajos nevét a román 
köztudatban az ódium fedi, vele szemben az ő 
fejét babérlevelekből fűzött koszorú magasz
talta/magasztalja. 1848. október 17-én az agyag
falvi rétre összegyűlt székelymagyarok kö
szöntötték Kossuth Lajost, levelet írtak hozzá 
a következő szavakkal: „képviselő úr, ön a 
három századig rabigába csigázott magyar al
kotmány igéjének hosszas küzdés és férfias 
kitartás után testet alkotni legelső volt ha
zánkfiai között, a hon fölé tornyosult vészek 
között, ön mint szikla rendületlenül állt meg, 
a nép megértette ön szavait, s a legigazságo
sabb ügy mellett, mint az ős magyar faj iva-
dékához illik, küzd és győz. A székely nemzet 
önnek férfias kitartásáért köszönetet szava
zott. Fogadja hazafi üdvözletünköt". 

Mi sem bizonyítja jobban a székelyföldi 
magyarság önfeláldozásra való készségét, mint 
az, hogy minden kálvinista református, római 
katolikus és unitárius egyházközség önként 
ajánlotta fel harangjait, hogy az így nyert 
bronzból is ágyúkat öntsenek Gábor Áron és 
munkatársai. 

1849. február 23-án az udvarhelyszéki kor
mánybiztos értesítette Kezdi vásárhelyt, hogy 
10 mázsa vasat, egy mázsa cint és rezet küld 
oda azzal a reménnyel, hogy „Gábor Áron úr 
ki fog jönni Székelyudvarhelyre ágyúöntés 
végett". Jelezte azt is, hogy Udvarhelyszéken 
„több harangok vannak fölajánlva". Február 
27-én a kézdivásárhelyi térparancsnok meg
köszönte az udvarhelyszékieknek a küldött 10 
mázsa vasat és két mázsa cint, ám „Gábor 
Áron tűzérhadnagy Udvarhely székre nem 
mehetvén, a sok bajjal és nagy utánlátással új
ból épített kemencében öntend mindaddig 
ágyúkat, míg anyaga leend." 

1849. június 15-én Gál Sándor utasította 
Csíkszeredából a székelyudvarhelyi kormány
biztost, hogy mindenik kellő minőségű salét
romfőzésről értesítse. Különben ő maga is tu
datja a maga rendjén Gábor Áronnal mindezt. 

Végezetül nem mulaszthatom el, hogy 
hangsúlyozzam, a Székelyföldön több mint 
150 év távlatában is őrzik és ápolják 1848-
1849 örökségét. 

Demény Lajos 
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