
talmát az ő múltbeli működésének kifejezéseiben fogalmazták meg. Leg-
jobb példa erre Mk 2, 10: „Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember 
Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani . . Ezekben a 
mondásokban Jézus már azzal a hatalommal cselekszik, amellyel mint el-
jövendő Ember fia fog tevékenykedni. Az Ember f ia jövőbeli tevékeny-
sége és Jézus múltbeli nyilvános működése azonosulnak. így lá tha t juk 
összefolyni a múltat, jelent és jövőt, amelynek eredményeként lé trejöt t 
az evangélium-típusú irodalmi forma mint az őskeresztény egyház egye-
dülálló alkotása. 

Összegezve az elmondottakat, a kiadás-történet valóban jelentős 
eredményekkel gazdagította a bibliakutatást. Az általa nyúj to t t ú j szem-
lélet birtokában ma már sok kérdést másként látunk és értékelünk, min t 
a múltban. Nekünk unitáriusoknak kötelességünk megismerni és e lsajá-
títani a tudományos kutatás módszereit és eredményeit, mert biblia-teo-
lógiánk csakis ezeken épülhet fel. Az evangéliumok ú j értelmezése s fő-
ként a történeti Jézus az eddiginél valósághűbb beállítása az új tes tamen-
tum! teológiában még inkább hozzásegítenek, hogy megszilárdítsuk h i t -
és életfelfogásunk Jézus-képét. 

EGYED ÁKOS 

BERDE MÓZES 1848-BAN 

1. Berde Mózes sokirányú és több évtizedes tevékenységének napja-
inkban minden bizonnyal legkevésbé ismert időszaka az, amely 1848— 
1849-re, a forradalom idejére esett. Erről az elmúlt két évben több al-
kalommal meggyőződhettünk, ugyanis a polgári forradalom 125. évfor-
dulójára emlékeztető írások Berde Mózesről alig vagy egyáltalán nem 
ejtettek szót.1 

Berde alakja az 1848-al foglalkozó történeti munkákban tulajdon-
képpen akkor kezdett halványulni, amikor a századfordulón s fő-
leg az utóbbi három évtizedben a Gábor Áron-kutatás meglehetősen fel-
lendült. Ugyanis vonzóbb és hálásabb téma volt írni a háromszéki Habs-
burg-ellenes önvédelmi harc legendás népi forradalmár hőséről, mint az 
említett mozgalom politikai vezetőjéről, akinek a pályája nem volt telje-
sen töretlen, mert nem volt mentes egyes megingásoktól. Ez a szubjek-
tív történetírói álláspont végül is súlyos tárgyi tévedések forrása lett, 
hiszen manapság már nem egy összefoglaló jellegű történet i munká-
ban hiába keressük a Habsburg-ellenes népi önvédelmi harc vezetőjé-
nek, Berde Mózesnek a nevét. Ennek pedig egyenes következményeként 
a mai fiatalok tudatából Berde Mózes emléke jórészt kitörlődött. 

A fent érintettekkel kapcsolatban nagyon világosan szeretnénk le-
szögezni: messze álljon tőlünk úgy idézni Berde Mózes emlékét, hogy 
valamiféle Gábor Aron „deheroizálás(í legyen belőle! Ellenkezőleg: arra 
kell törekednünk, hogy a tények minél valósághűbb értékrendjének fel-
vázolása által a székely népi forradalmár emléke tisztábban álljon előt-
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tünk, mint eddig, hogy a lakjá t a legendák birodalmából — ahova főként 
a szépirodalom emelte — visszahelyezzük abba a történelmi közegbe, 
amelyben tevékenykedett, ahol valóságos hős lehet, valahogy úgy, mint 
a maga helyén Garibaldi. , 

2. 1848. tavasza ú j helyzet elé állította az értelmiségieket is: h i r -
telen kellett állást foglalniuk abban a nehéz kérdésben, hogy milyen 
párthoz, csoportosuláshoz csatlakozzanak, a társadalom újrarendezéséért 
harcolók táborához-e, vagy a status quo híveihez, esetleg a félrehúzódók-
hoz. Berde Mózes már jónevű ügyvéd volt, amikor 1848. nevezetes ta -
vaszán a fent említett di lemma benne is felvetődött. Azonban a döntés 
nála nem vezetett hosszas elbizonytalankodáshoz, m e r t szülőföldje rö-
videsen megválasztotta — és ez itt szó szerint értendő — érdekei képvise-
lőjének. Ennek folytán ő már a forradalom első heteiben jelentős és fe-
lelősségteljes hivatalt vállalt; tegyük, i t t hozzá: rendkívül felelős tiszt-
ségeket töltött be egészen 1849 júliusáig. A kezdetekről és a szándékról 
így vallott 1850-ben: ,,1848 márciusa, amikor a politikai körülmények 
8 éves pályámról leszorítottak, és Háromszék követjévé választatám anél-
kül, hogy kerestem volna; azon hitben, mintha mostan lenne ideje rab-
igába görbesztett székely katonanépen segíteni és százados jármát szét-
rombolni, és azon meggyőződésben, hogy nekem jutand a szerencse hoz-
zájuk azon örvendetes üzenettel hazatérni "-szabadok vagytok, vége szol-
gaságtoknak« —, elvállalám."3 

Valóban, Berdét 1848 tavaszán Háromszéken a határőr katonai ren-
dek képviselőjükké választották és ő hűségesen szolgálta őket, előbb a 
kolozsvári, majd a pesti országgyűlésen. Az egyik főkérdés 1848 tava-
szán a Habsburg-birodalom céljai érdekében létrehozott határőri intéz-
mény lehetőleg azonnali megszüntetése volt. Nem Berdén múlott, hogy 
véglegesen ezt a kérdést csak a székely nemzeti gyűlésen sikerül rendez-
ni 1848 őszén. Mint ismeretes az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés ki-
indulópontja lett Háromszék önvédelmi harcának is, természetesen kö-
vetkezményei által. Eredetileg Agyagfalván a székely székek védelmé-
nek megszervezéséről kellett volna gondoskodni, de a körülmények miatt 
a gyűlés vezetőségének többsége az azonnali katonai akció mellett dön-
tött, s október 20-a körül a székely katonai tálbor kiindult a Habsburg-
hatalom erdélyi hadere je ellen, melyet a General Commando irányí-
tott.4 A székely tábor kiindulásának a kérdésében Agyagfalván heves vi-
ták sorozata robbant ki. A Berzenczey László vezette radikálisok az 
azonnali hadbaszállást követelték, míg a mérsékeltek a megütközés el-
kerülése mellett szálltak síkra, mer t a csapatok többségét a harc vállalá-
sára még alkalmatlannak tartották. Ezt az álláspontot védelmezte teljes 
meggyőződéssel és jóindulattal Berde Mózes is.5 

Berde 1848 szeptemberétől Háromszék kormánybiztosa volt s eb-
ben a minőségében vet t részt az agyagfalvi gyűlésen is. A már érintett 
itteni állásfoglalásából arra lehetne következtetni, hogy azoknak (a ké-
sőbb békepártiaknak nevezett) táborához tartozott, akik a Habsburg-ha-
talommal szerettek volna kibékülni. A valóságban nem erről van szó: 
Berde Mózes híve volt és az is marad t a nemzeti és polgári szabadság-
nak, de ellenzett minden elhamarkodott akciót, amely háború veszedel-
mét idézhette elő a jobban felszerelt és jobban szervezett császári erők-
kel. Egyébként is Berde 1848-as tevékenységére nem az agyagfalvi ma-
gatartása a jellemző, hanem sokkal inkább a Háromszéken 1848 őszén 
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és telén kibontakoztatott Habsburg-ellenes önvédelemben vállalt sze-
repe. Indokoltnak lát juk, hogy a továbbiakban ezt a kérdést tárgyal juk. 

3. Háromszék önvédelmi harcának emléke úgy él a köztudatban — 
főleg az irodalmi feldolgozások nyomán —, mint a lelkesültség csodája, 
ahol a forradalmi háború feltételei egyik pillanatról a másikra szinte a 
„semmiből" születtek meg. Erre a legendára jobb példát keresve sem le-
hetne, találni annál, amely szerint Gábor Áron november 23-án indult el 
ágyút önteni s 28-án már be is muta t t a Sepsiszentgyörgyön a közben 
elkészült két ágyút. Ez utóbbi történelmi tény6, de azt a megjegyzést 
kell hozzáfűznünk, hogy az ágyúöntést Gábor Áron korábban, hetekkel 
azelőtt kezdte meg s a sikerig sok nehézséget és kudarcot kellett leküz-
denie, és hogy többek támogatásával vitte végbe valóban bámulatramél-
tó tettét. Anélkül, hogy a lelkesültség nagy jelentőségét kétségbevon-
nók, azt is látnunk kell, hogy Háromszék Habsburg-ellenes népi önvé-
delmi harcának , feltételeit tudatos és szívós szervezőmunka hívta létre 
s magát a harcot is az tette lehetővé.. És ez nem is lehetett volna más-
képp olyan rendkívüli körülmények között, amikor a székely haderő 
gyors felbomlása után a General Commando csapatai megszállták Maros-
és Udvarhely szék területét, „semlegességre" kényszerítették Csíkszéket, 
miközben a Barcaságon nem jelentéktelen katonai erőt vonultat tak fel 
Háromszék ellen. Nos, az önvédelmet lehetővé tevő szervezőmunkában 
Berde Mózes talán mindenkinél több lett. 

Berde tevékenységének nyomonkövetését ott hagytuk abba, hogy 
Agyagfalván ellenezte a székely tábor azonnali kiindítását a Habsburg-
erők ellen. Mivel nem fogadták el azon tervét, hogy két heti felkészítési 
időt biztosítsanak a haderőnek, Berde nem vett részt a táborozásban, < 
hanem hazasietett Háromszékre. Itt szeretett volna bizonyítani s való-
ban bizonyított: olyankor látott hozzá a szék megszervezéséhez, ami-
kor a legtöbben, főként a székely tábor szétszéledése után, teljesen re-
ménytelennek ítélték meg a szék helyzetét. Berde jól ismerte a székely 
s mégjobban a háromszéki társadalmi viszonyokat és a legfontosabbal, 
az önvédelem előfeltételének a létrehozásával kezdte meg működését. 
Tulajdonképpeni szerepe 1848 őszén Háromszéken az volt, hogy szemé-
lye és politikája által biztosította a rendekre és osztályokra tagolt, belső 
ellentétektől is megosztott kis társadalom összefogását, erőinek szövet-
ségét s egységes kiállását a teljes Habsburg-hatalmat restaurálni kívánó 
Gerenal Commando hadereje ellen. Ezt már Jakab Elek is így látta.7 

Annál érdekesebb történeti kérdés ez, mivel Berde nem volt for ra-
dalmár, és az önvédelmi forradalmi háború idején is megmaradt balol-
dali szabadelvű liberális -politikusnak, Berde valódi szerepe értelmezésé-
nek kulcskérdéséhez érkeztünk. Azok a kortársak, akik ezt nem ismer-
ték fel, vagy a radikális forradalmiságot kérték számon tőle (Március 
Tizenötödike című lap) vagy — mint a Gerenal Commando — fel for-
gató tevékenységgel, ultra-forradalmisággal vádolták — ezúttal a másik 
oldalról. A valóság pedig az volt, s ezt látni fogjuk, hogy a társadalmi 
erők szövetségének a kiépítésében Berde Mózes sikereit éppen az előbb 
érintett sajátos helyzetének köszönhette. 

4. Háromszéken 1848. október végén Berde Mózes vezetésével há-
romtagú kormány alakult. Ennek első jelentős intézkedései közé ta r -
tozott, hogy népgyűléseken kihirdette az agyagfalvi határozatokat s ki-
áltvánnyal fordult a szék lakosságához, melyben a polgári szabadság elvei 
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mellett tett hitet Abban a következőket szögezte le: „Jogban és köteles-
ségben a szék minden polgára egyenlő" s következésképpen „az eddig 
fennállott katonáskodási rendszer"8 megszűnik. (A kiemelés tőlem — 
E. Á .) Ezekből következően a volt nemeseket, határőröket, jobbágyokat 
és zselléreket, városi polgárokat és tisztviselőket s minden kategóriájú 
értelmiségieket, függetlenül vallásukra és nemzetiségükre, a törvény 
előtt egyenlőnek tekintették, akiket egyenlő polgári jogok és kötelezett-
ségek illetnek meg. Bár ezek az elvek a polgári társadalom későbbi gya-
korlatában nem érvényesültek teljesen következetesen, kinyilatkozta-
tásuk akkor Háromszéken talán minden másnál fontosabb volt. És itt 
nem árt u ta lnunk arra, hogy bár a fenti elveket már a forradalom kitö-
résekor kimondották, s azokat részben a kolozsvári országgyűlés is elfo-
gadta, mégis Háromszéken és Csíkban a régi rendszerű határőri intéz-
mény még állt s nem volt véglegesen rendezve a jobbágyok és zsellé-
rek felszabadulásának mindennél fontosabb társadalmi kérdése sem.9 

Berdéék határozata tehát a legjobbkor jött, mert a Habsburg-hatalmat 
képviselő General Commando erőivel való megütközés küszöbén a t á r -
sadalom szövetségét volt hivatott biztosítani. S ezt a célt elő is segítette, 
mert amint a kérdés egyik kitűnő ismerője írta, az említettek nyomán az 
osztályok közötti súrlódások legfőbb lapja megszűnt.10 És ezáltal sike-
rült megakadályozni egy olyanszerű belső társadalmi forrongás fellángo-
lását, mint amilyen Udvarhelyszéken éppen akkor következett be, ami-
kor Heydte császári kapitány csapatai a szék megszállását ha j to t ták 
végre. Háromszéken Berdéék voltaképpen megteremtették a Habsburg-
ellenes önvédelem társadalmi, népi bázisát, s lehetővé tették a népi tö-
megek bekapcsolódását a forradalom vívmányainak és a szülőföldnek a 
védelmébe. It t jegyezzük meg, hogy ennek a politikának köszönhetően a 
székely magyarság mellett számos paraszti sorú román család is részt 
vett a közös erőfeszítésekben, főként a Háromszékhez csatlakozott volt 
Felső-Fehér megyei falvakban (Árapatak, Élőpatak, Hidvég és a többi).11 

Milyen tényezők játszottak közre Berde politikai koncepcióinak ki-
alakulásában? 

Amint életírója, Benczédi Gergely írta, először is a családi örök-
ség.12 Berde a háromszéki Laborfalván született, elszegényedett gya-
logkatona családban. Apját a határőri intézmény akadályozta meg a ta-
nulásban (akárcsak később Gábor Áront) s amikor 1834-ben többedma-
gával mozgalmat indított a határőrök terhének könnyítésére, még rövid 
idejű börtönbüntetést is szenvedett.13 Érthető tehát, hogy a katonai rend-
szer haladástgátló Szerepét gyakorlatilag is és általánosan is ismerő 
Berde Mózes egyik életcéljának az osztrák mintájú határőri rendszer el-
törlését tartotta. Ezért sietett a forradalomban közügyi szerepet vál-
lalni. 

Elmondhatjuk, hogy e társadalmi réteg érdekeiért következetesen 
küzdött , 'sokszor nagyon befolyásos arisztokraták ellenében is. Utóbbiak 
károsnak ítélték meg a már készen álló haderő — így a határőr székely 
ezredek — feloszlatását, egyáltalán nem számolva a határőrök vágyaival, 
akik nagyon gyűlölték azt a határőri rendszert, amelyhez a madéfalvi 
veszedelem emléke társult. Berde azt vallotta: a katonai terhekben ezu-
tán minden társadalmi rétegnek osztoznia kell. A székely katonai rend, 
érvelt tovább Berde egy parlamenti vitában 1848 nyarán, „Magára nézve 
kivételt nem kíván. Ö alkotmányellenes, igazságtalan, szerénytelen len-
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ni nem kíván. Egyenlő* jogot, egyenlő kötelességet óhajt." Majd 
egyesek -ellenkező vélekedésére frappánsan válaszolt: „Legyünk igazsá-
gusak. Ez a legjobb politika."14 

Természetes, hogy Berde és politikája népszerű volt a határ őri r en -
deknél s ez 1848 őszén jól gyümölcsözött, mer t a szék lakosságának több-
ségét alkotó határőrség felsorakozott az önvédelem zászlói alá. 

Meg kellett persze nyerni a többi társadalmi erőket is, így a nemes-
séget, amely Háromszéken jelentős erőt képviselt. Berde szabadelvű 
politikáját hajlandó volt követni a kis és középnemesség. Joggal í r ta 
Jakab Elek kettős kötődéséről: „A székely katonaság szerette benne a 
katonafiút, a nemes művelt embert."15 S végül meg kellet t nyerni a 
jobbágyságot, amelynek a magatartása nem kis mértékben befolyásolta 
az erőviszonyok alakulását. 

Kétségtelen, hogy a már említett polgári egyenlőségi elvek közzété-
tele. alapot teremtett arra, hogy a volt jobbágyokat és zselléreket is meg-
nyer jék a szövetség ügyének, de nehézséget okozott, hogy Berdének nem 
voltak közvetlen kapcsolatai a parasztság felé. Mégis, amint a tények 
bizonyítják, az a vezetési módszer, amelyet Berde kialakított, ezen is 
segített. Módszerei humánusak és a lehető legközvetlenebbek voltak. 
Humanizmusát illetően talán elég lesz hivatkoznunk arra, hogy az önvé-
delem mintegy három hónapja alatt egyetlen embert sem végeztek ki 
Háromszéken (az áruló Balázs őrnagy kivételével). Ami a közvetlenséget 
illeti, kézzelfogható tényekre hivatkozhatunk. Már október 31-én kör-
iratban értesítette a falvakat: ,,a Központi Bizottmány tanácskozásai nem 
titkon tartatnak, sőt azokban részt venni kívánókat szívesen fogadja."10 

Az ilyen szellemű politikai vezetés által a régebbi rendi jellegű szék-
gyűlésekkel szemben a nagy tömegeket mozgósító népgyűlések kerültek 
előtérbe, amelyek vagy a székgyűlésekkel együtt, vagy azokkal párhu-
zamosan üléseztek s a legtöbb alkalommal előbb hoztak határozatokat 
azokon, mint a hivatalos intézmények. A hajdani önigazgatási szervek 
valósággal felelevenedtek s a közös erőfeszítés szerveivé váltak. így sike-
rült a szunnyadó népi energiák felszabadulását biztosítani s azokat a 
közös cél: a Habsburg-ellenes népi védelem szolgálatába állítani. 

Mi sem volt jellemzőbb azokra a népgyűlésekre, mint a vezetők és 
a nép közismert párbeszédei, vagy — hogy még egy ismertebb tényre 
hivatkozzunk — Gábor Áron és a katonai vezetők közti nyí l t szóváltás, 
melynek egyik felejthetetlen épizódja Gábor Áron ágyúöntési fogadalma 
volt. Gábor Áron éppen e népgyűlések által vált igazi népvezérré s pél-
dája a helytállás szimbólumává. 

Tudjuk, nagy hiba volna mindezt csak Berde vezetési módszerének 
a javára ún i ; az említett hangulat kialakításában számos tényező hatása 
érvényesült. De még akkor is igaz, hogy a Berde által kezdeményezett 
módszernek volt köszönhető például a radikális értelmiségiek és forra-
dalmárok — Gál Dániel, Biró Sándor, Matskási Antal és mások — párt-
jának, az ún. Kiskomiténak szabad tevékenysége. Ez a párt , melyhez 
népi forradalmárok — Gábor Áron, Turóczy Mózes és mások — is hoz-
zátartoztak, azért volt a legjelentékenyebb mozgósító erő, mer t a nép-
gyűléseken a hangadó szerepét vitte. S mert a néptömegek mozgósítá-
sának tulajdonképpeni művét a benne tömörülő értelmiségiek és népi 
forradalmárok végezték el. S végül azért volt felbecsülhetetlenül fontos 
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a Kiskomité szerepe, m e r t „nyomás alatt tar tot ta" az ingadozókat és a 
vezetőket, magát Berdét is.17 

5. Azt mondottuk e rövid dolgozat elején, hogy Berde mindent elkö-
vetett a szék védelmi erejének növelésére. Valóban, egyes források szerint 
már az agyagfalvi gyűlésen érdeklődött az ágyúöntés lehetősége felől18, 
majd október 14-én már Gábor Áronnal tárgyalta meg, ezúttal már Há-
romszéken, a kérdést.19 Ezt követte a lőpor-, gyutacs és salétromgyártás 
megszervezése, természetesen az ar ra alkalmas személyek segítségével. 
Jellemzőnek tart juk, hogy a népi tehetségek felkutatása a mozgalom 
egyik erőforrása volt. 

Háromszék kormánya már október végén és november elején sza-
porította a nemzetőri alakulatok számát, majd hadsereggé szervezte az 
arra alkalmas összes férfiakat , annyira, hogy a legkritikusabb napokon 
tíz-tizenkétezer fegyveres gyűlt össze a táborokban. Ugyanakkor — s ez 
ismét jellemző volt Berdére — megpróbálta tárgyalások út ján elhárítani 
a szék megtámadásának veszélyét. A tárgyalások érdekében valóságos 
kis diplomáciai testületet szerveztek, mely már november 13-án elindult 
a szék üzenetével Nagyszeben felé a General Commandóhoz. Azonban 
a küldötteket Brassóban feltartották, s itt kénytelenek voltak bevárni 
Puchner válaszát. Puchner tábornok teljes és fel tétel nélküli meghódolást 
követelt.20 Mivel ezt Háromszék a leghatározottabban visszautasította, 
nem marad t más választás, mint a fegyveres önvédelem. 

A fegyveres önvédelem elhatározására november 28-án Sepsiszent-
györgyön hatalmas népgyűlés keretében került sor. Ez alkalommal a 
„feladás" és a „védelmi" párt harcáról az utóbbi került ki győztesen. 
„A tanácskozó népgyűlés ugyan e napon egyhangúlag kimondá" az ön-
védelmet. Az akkor keletkezett jegyzőkönyv-töredék, amely valamilyen 
véletlen szerencse folytán ránk maradt , kilenc pontban összegezi a tör-
ténteket. Első pont ja szerint Berde Mózest (és Horváth Albertet) meg-
választották a politikai ügyek intézésére. Katonai főporancsnokká Dobai 
Károlyt, a második székely határőr gyalogezred volt főparancsnokát 
nevezték ki. Tehát kettős hatalom keletkezett: polgári és katonai. A 
végrehajtó hatalom az ún. Kormányzó Hivatal kezében összpontosult, 
amelyet Berde vezetett . Berde november 30^án körlevélben fej tet te ki, 
hogy az önvédelmet egyedül a népi áldozatvállalás viheti sikerre.21 Már 
ezt megelőzően megkezdődtek a csatározások. 

A fegyveres önvédelem végül is sikerre vezetett, mert a széket a 
császári csapatoknak nem sikerült megszállniuk. 

6. Berde Mózes szerepének tisztázása rendkívül egyszerű volna, ha 
nem történt volna meg az árapataki szerződés megkötése, mégpedig 
Berde közreműködésével. Ezt a szerződést a kortársak egy része szük-
ségtelennek tartotta. Ezekkel szemben nem szabad megfeledkeznünk ar-
ról, hogy Háromszék önvédelmében a kimerülés jelei is felbukkantak s 
arról sem, hogy Berdéék mit sem tudtak Bem tábornok közeledéséről s 
a General Commando elfogadta Háromszék legfőbb feltételeit. Tehát az 
árapataki békekötés nem semmisítette meg az önvédelem vívmányait 
(bár megnehezítette a szék újjászervezését Bem megérkezésekor). S ha 
ez így van, a história művelői Berde Mózes helyét csakis a szabadság-
harcosok között jelölhetik ki, Gábor Áron, Gál Dániel, Biró Sándor és 
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mások mellett. Orbán Balázs, aki pedig nem osztogatott babért ott, ahol 
nem kellett, ezeket írta: „Berdének mind „a rend és egyetértés fenntar-
tásában, mind a hadkészületek és hadviseléshez szükséges mindennemű 
kellékék előállításában, kétségtelenül nagy érdemei vannak."2 2 
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