
EGYED Ákos

HHáárroommsszzéékkii kköövveetteekk
((kkééppvviisseellõõkk)) aa mmaaggyyaarr 
nnééppkkééppvviisseelleettii oorrsszzáággggyyûûllééssbbeenn
11884488--bbaann

(Kivonat)
A történeti Erdély az Unió utáni, 1848.
júliusban megnyílt pesti népképviseleti
országgyûlés alsóházába 73 képviselõt
küldhetett, Háromszék területérõl hatot.
Kérték a székely határõrség megszünte-
tését, résztvettek az Unióbizottság által
hozott törvénytervezetek és javaslatok
kimunkálásában, az országos védelmi
ügyekben s törvényalkotásban az egész
parlamenttel együttmûködtek, kormány-
biztosokként erdélyi küldetéseket telje-
sítettek. Szerepük teljes feltárása a pesti
népképviseleti országgyûlés és a debre-
ceni parlament iratanyagának további
kutatását kéri.

*
Európa 1848-ban a társadalmi rendszer

átalakítása vagy megváltoztatása mellett a parla-
mentarizmus meghonosítása terén is elõbbre lé-
pett. A forradalom kitörése után mindegyik or-
szág igyekezett megváltoztatni addigi képviseleti
rendszerét s azt valamilyen mértékben népkép-
viseleti alapokra helyezni. A 19. századi forra-
dalmakra, de különösen az 1848. éviekre jel-
lemzõ volt, hogy azok (ti. a forradalmak) fontos
feladatuknak tekintették az új hatalom legitimá-
lását, ezáltal a konszolidálását s a jogfolytonos-
ság megteremtését.1 Hangsúlyoznunk kell, hogy
a „népképviselet” elve mögött az elmúlt század-
ban nem rejlett feltétlenül általános választójo-
gon alapuló választási rendszer. Sõt, elmondható,
hogy csak a német területeken hangoztatták az
általános választójog elvének érvényesítését, de a

gyakorlatban itt is az összlakosságnak mint-
egy 20 %-a szavazhatott a különbözõ megszo-
rítások miatt.2

A magyar forradalom elsõ jogalkotó
fóruma a pozsonyi rendi országgyûlés volt,
amely az 5. törvénycikkben szabályozta a nép-
képviseleti rendszer bevezetését Magyarorszá-
gon, mégpedig úgy, hogy kiszélesítették a cenzu-
sos rendszerrel3 a választásra és a megválasztha-
tóságra jogosultak körét, anélkül, hogy elvetették
volna a választói jogot azoktól, akik eddig is ren-
delkeztek azzal, ami általában a volt nemességet
és értelmiséget is jelentette.

Erdélyben az uniót kimondó kolozsvári
rendi országgyûlés a magyarországinál valami-
vel szûkebbre szabta a választójogi vagyoni cen-
zust. Itt azt a személyt nyilvánította a törvény
választópolgárnak, aki legalább 300 ezüst forint
értékû házat vagy földet bírt, vagy legalább 100
ezüst forint évenkénti állandó jövedelemmel ren-
delkezett, s mindenki, aki eddig is szavazati jogra
volt jogosult. Falun az nyert választójogot, aki
fejpénzen felül legalább 8 forinttal adózott,
illetve minden község, ha 100-on felüli füstöt
számlált, két, ha 100-on aluli házszáma volt, egy
képviselõje által vehetett részt az országgyûlési
képviselõválasztásokon.4 Egyes számítások sze-
rint Erdélyben falun a 40 000 kisnemes5 mellett
4000 volt jobbágy kapott szavazati jogot6. A
városi lakosság közt a szavazók aránya nagyobb
volt, mint a falun.

A magyar népképviseleti országgyûlés-
nek két háza volt: az alsóház tagjai a népképvise-
leti alapon választott követek lettek, a felsõházé
pedig a korábbi rendi országgyûlés felsõházának
tagjai maradtak. A történeti Erdély a pesti nép-
képviseleti országgyûlés alsóházába 73 képvise-
lõt küldhetett.

Háromszék két, s a benne fekvõ városok
– Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Illyefalva
és Bereck – egy-egy országgyûlési képviselõt,
követet választhattak.7

A pesti népképviseleti országgyûlés
1848. július 5-én nyílt meg, de az erdélyi kö-
vetek, köztük a háromszékiek csak 10-én vagy
röviddel ezután jelenhettek meg. A késésnek az
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volt az oka, hogy az erdélyi teljes utolsó rendi
országgyûlés elhúzódása miatt nem állt ren-
delkezésre elegendõ idõ a választások megszer-
vezésére és lebonyolítására. Ezért Erdélyben sok
helyen a megyei, széki vagy városi közgyûlések
választottak követet, a leggyakrabban azok kö-
zül, akik a kolozsvári rendi országgyûlésen is
jelen voltak.

Háromszék BERDE Mózest és SZENTI-
VÁNYI Györgyöt, Sepsiszentgyörgy DEMETER
Józsefet, Kézdivásárhely FÁBIÁN Dánielt, Illye-
falva GÁL Dánielt és Bereck FEJÉR Jánost, majd
ennek helyébe GÁBOR Imrét választotta követté.

Kit, miért tartottak méltónak a képvise-
lõségre?

BBEERRDDEE MMóózzeess ((11881155––11889933)) alakja köz-
ismert: fiatal, nemzeti elkötelezettségû poli-
tikusként 1848 tavaszán sietett bekapcsolódni a
forradalmi mozgalomba, s a szolgaságból szaba-
dulni vágyó határõri rend képviselõjeként vett
részt a Kolozsvárt ülésezõ erdélyi országgyû-
lésen. Itt következetesen kiállt a székely katona-
rend védelmében. Háromszék másik széki követe
SSZZEENNTTIIVVÁÁNNYYII GGyyöörrggyy ((11881100––11887711)) nyilván-
valóan a háromszéki nemesi rend képviselõje
volt, s azzal hívta fel magára 1848 tavaszán a
közvélemény figyelmét, hogy a nevezetes áprilisi
alsócsernátoni gyûlésen része volt a forradalom
kolozsvári programjának (amely a 12 pont erdé-
lyi változata volt) a háromszéki rendek általi el-
fogadtatásában.

Kézdivásárhely saját református papját,
FFÁÁBBIIÁÁNN DDáánniieelltt ((11881100––11889944)) választotta meg,
akit azonban már írásai által szélesebb körben is
ismertek, 1848-ban pedig nem habozott a for-
radalom mellé állni. Sepsiszentgyörgyön DDEE--
MMEETTEERR JJóózzsseeff ((??––??)) fõbíró lett a követ, Illye-
falván a választók a fiatal forradalmár ügyvédet,
GGÁÁLL DDáánniieelltt ((11881111––11886611)),, Bereck pedig a város
bíróját, FFEEJJÉÉRR JJáánnoosstt ((11880099––??)) tartotta alkal-
masnak arra, hogy az elsõ magyar népképviseleti
országgyûlésben képviselõ legyen.

Milyen tevékenységet fejtettek ki a há-
romszéki követek?

Meg kell mondanunk, hogy ez a kérdés
még eléggé feltáratlan, történetkutatásunk csak

az elsõ lépéseket teszi ezen a téren. Fel kell még
tárni a pesti népképviseleti országgyûlés és a
debreceni parlament teljes iratanyagát. Ebben a
dolgozatban csak arra vállalkozhatunk, hogy
néhány kiemelkedõ eseményt felidézzünk 1848-
ból. A debreceni eseményekkel helyszûke miatt
részletesebben nem foglalkozhatunk.

Követeink parlamenti munkásságának
általános jellemzõjeként mindenekelõtt arra kell
rámutatnunk, hogy az erdélyi, köztük a székely
követek, természetesen a háromszékiek is mindig
támogatták azokat a javaslatokat, amelyek a
magyar forradalom vívmányainak kiterjesztésére
és megvédésére irányultak. Azok, akik feljutot-
tak Pestre, nem haboztak megszavazni az ország
védelmérõl szóló törvényeket. Ott voltak a július
11-i nevezetes ülésen, ahol KOSSUTH Lajos a
200 000 újonc és 42 millió forint megszavazását
kérte az országgyûléstõl. BERZENCZEY Lász-
ló, Marosszék követe, késõbb KOSSUTH szé-
kelyföldi megbízottja szép szónoklatban jelen-
tette ki: mielõtt jogaink biztosítását követeljük,
„mentsük meg a hazát”.8

A magyar országgyûlésben mûködött az
erdélyi országgyûlés által Kolozsvárt megválasz-
tott Unióbizottság, amelynek az volt a feladata,
hogy az uniótörvény végrehajtásához szükséges
intézkedéseket, törvényjavaslatokat kidolgozza.
A bizottság elnöke gróf TELEKI József, Erdély
fõkormányzója volt. Ebben a bizottságban jelen-
tõs tevékenységet fejtett ki BERDE Mózes a szé-
kely sajátosságok felmutatásával. A bizottság
választott tagja volt DEMETER József és HAN-
KÓ Dániel pótkövet is.

Háromszék és Csík képviselõi minde-
nekelõtt azt szerették volna elérni, hogy a ma-
gyar országgyûlés mondja ki a székely határõri
rendszer megszüntetését. 1848. augusztus elsején
FÁBIÁN Dániel, Kézdivásárhely követe inter-
pellációt intézett a hadügyminiszterhez, azt kér-
dezvén: van-e tudomása arról, hogy a bécsi kor-
mány az erdélyi fõhadi kormány útján különféle
kedvezmények nyújtásával szeretné megnyerni a
székely határõröket. Mivel szerinte „ármányko-
dás”-ról van szó, az veszélyes. Az interpellációt
megelõzte FÁBIÁN Dánielnek a KOSSUTH
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Hírlapjában közölt írása, amelyben kifejtette: „A
jelen országgyûlésnek tehát szentesített törvény
által ki kell mondania, hogy a székelység keblé-
ben minden osztályzat megszûnve legyen, tett-
legesen minden tagja a hon több polgáraival
egyenlõ törvények alatt áll...”.9

Az interpellációra MÉSZÁROS hadügy-
miniszter kijelentette, hogy ki fogja vizsgáltatni a
felhozott kérdést, s ha van „Erdélyben ember, ki
Bécsbõl veszi most is a székely katonaságra néz-
ve a parancsokat, s azokat teljesíti, az a felelõs-
ségrevonást nem kerülheti el.”10

A határõrség ügyében a székely követek
közös elõterjesztést is intéztek a magyar minisz-
tériumhoz. Az aláírók közt találjuk FÁBIÁN
Dánielt, BERDE Mózest, GÁL Dánielt, DEME-
TER Józsefet és FEJÉR Jánost.11

Berde Mózes saját nevében, de nyilván-
valóan az elõbb említett képviselõk – akikhez a
csíkiak is hozzáértendõk – megbízásából a kép-
viselõház augusztus 5-i ülésében a következõ
törvényjavaslatot nyújtotta be:

„Törvényjavaslat a katonáskodó széke-
lyekrõl

1. A katonáskodó székelyek között jelen-
leg fennálló törvénytelen katonáskodási rend-
szer, és ebbõl felmerült sérelmes viszonyok jelen
törvény ereje által eltöröltetnek.

2. Az 1848-ki XXII. és a honvédelem tár-
gyában alkotandó és a fegyveres seregrõl szóló
törvény reájuk is kiterjesztetik és ezeknek értel-
mében az egyenlõség alapján, mint az ország
más polgárai, úgy katonáskodni köteleztetnek.

3. E törvény haladéktalanul leendõ alkal-
mazására a minisztérium felhatalmaztatik.”12

Miért tartották a székely képviselõk 
oly sürgõsnek a székely határõrrendszer meg-
szüntetését?

A kérdés megválaszolása nem túlságosan
nehéz feladat: azért követelték az 1764-ben erõ-
szakosan létrehozott intézmény eltörlését, mert a
határõri rend már márciusban követelte azt.
BERDÉÉK már a kolozsvári országgyûlésen
szerették volna dûlõre vinni ezt az annyi zavart
okozó kérdést, de akkor nem sikerült. Ezért kel-
lett újrakezdeni a küzdelmet a pesti népképvise-

leti országgyûlésben is. Csakhogy Erdély tekin-
télyes politikusai közül sokan, fõleg azok, akik
az erdélyi Fõkormányszék köré tömörültek,
KEMÉNY Dénes, TELEKI Domokos és mások
ellene voltak a határõrezredek megszüntetésé-
nek: egyrészt a veszélyessé vált belsõ helyzet
miatt, fõként a parasztmozgalmak fékentartására
vélték felhasználhatónak a székely határõrséget,
másrészt a Gubernium nem akart szembehelyez-
kedni a General Commandóval, PUCHNER fõ-
vezérrel, amely és aki ellenzett minden olyan
kísérletet, amely a határõri rendszer megszün-
tetését irányozta volna elõ.

A pesti országgyûlésen is vita keletkezett
a kérdés körül, de megoldás augusztusban nem
született, éppen az erdélyi követek nagy részének
állásfoglalása miatt.

KOSSUTH, aki külön is tárgyalt a szé-
kely képviselõkkel, s aki a magyar kormányban
elsõsorban foglalkozott Erdéllyel, a székely kö-
vetekhez fordulva mondta: „...az egyesült hazá-
ban nem lehet ember, ki a székelység iránt több
igazi testvéri szeretetet, több rokonszenvet érez-
ne, mint én”. Kérte a székelyeket: „a székely
nemzetre nézve tökéletesen kimerítõ törvényja-
vaslatot terjeszteni elõ”.13

Végül is a székely katonáskodás rendezé-
sét az Unióbizottság által a kormány elé terjesz-
tett törvényjavaslatok tartalmazták. Ez elrendel-
te, hogy „Az erdélyi összes katonai ügyek igaz-
gatása a hadügyminiszterre bizatik”, a székely
határõrség közhavasait a pénzügyminiszter ha-
táskörébe utalta, illetve, ha azokat a falvaktól
vették el annak idején, jogos tulajdonosaiknak
adják vissza.14

A törvényjavaslat kimondotta a határõri
rendszer megszüntetését, de a törvényjavaslatból
nem lett megerõsített törvény és azt nem is lehe-
tett az adott körülmények miatt a gyakorlatba
ültetni.

Ugyanis 1848. szeptember közepétõl Er-
dély polgárháborús állapotok alakultak ki s
PUCHNER generális lesz hovatovább annak a
legfõbb irányítója. Õ megtagadott minden
együttmûködést a magyar kormánnyal és erdélyi
képviselõivel.
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Az erdélyi helyzetre való tekintettel az
1848. szeptember 23-án kapott parlamenti en-
gedéllyel BERDE Mózes, DEMETER József és
GÁL Dániel kormánybiztosi kinevezéssel visz-
szatért Erdélybe. BERDE rövidesen az agyag-
falvi Székely Nemzeti Gyûlésen vesz részt, majd
Háromszékre siet, ahol az önvédelmi szabad-
ságharc politikai vezetõje lesz, DEMETER pe-
dig mint élelmezési biztos vállalt vezetõ sze-
repet. GÁL Dániel viszont az önvédelemben for-
radalmi párt szerepét betöltõ Kiskomité vezér-
egyénisége lett. BERDÉt, mint közismert,
CSÁNY, Erdély fõkormánybiztosa Szeben vidék
kormánybiztosává nevezte ki, ezért az 1849-es
parlamenti ciklusban nem jelent meg sem Deb-
recenben, sem Pesten vagy Szegeden, de távol-
maradását igazoltnak tekintették. DEMETER
József hiányzását elõször igazolatlannak vette a
mandátumvizsgáló bizottság, de miután Három-
székrõl megérkeztek az igazoló iratok, az elõzõ
döntést megváltoztatták, s távolmaradását elfo-
gadták. Hasonlóan a GÁL Dánielét is, aki 1849-
ben Besztercén volt kormánybiztos.

Egyelõre tehát FÁBIÁN Dániel és FE-
JÉR János maradt Pesten, de amint a november 
9-i ülés jegyzõkönyvében olvassuk, aznap õk is
engedélyt kaptak az országgyûléstõl arra, hogy
Erdélybe távozzanak15, de csak januárban, BEM
sikeres hadjárata következtében juthattak haza.
FÁBIÁN Dániel bekapcsolódott a háromszéki
eseményekbe, szerepe volt a szabadságharc foly-
tatásának elhatározásában. 1849 februárjában visz-
szatért a parlamentbe Debrecenbe, s a szabadság-
harc bukásáig kitartott KOSSUTH mellett. FEJÉR
János viszont márciusban lemondott a képviselõi
mandátumáról s helyette GÁBOR Imre fõjegyzõt
(1816–1887), GÁBOR Áron testvérét választották
meg, aki meg is jelent Debrecenben.

Az eddigiekben alig ejtettünk szót
SZENTIVÁNYI Györgyrõl, BERDE széki kö-
vettársáról. Ennek az az oka, hogy az ország-
gyûlési forrásoknak általam átnézett iratai közt a
neve semmilyen jelentõs akciónál sem szerepel.
Így a székely határõrség megszüntetését kérõk

között is hiába keressük az aláírását. Viszont
tudjuk, hogy 1849 márciusában VIDA Dániel,
Kézdivásárhely térparancsnoka elrendelte a
letartóztatását, mert tevékenységét gyanúsnak s
törvényellenesnek találta. A parlament elnöke
azonban elrendelte szabadon bocsátását, mert
mentelmi joga volt. Elrendelte azt is, hogy NÉ-
METH László kormánybiztos hallgassa ki, s az
iratokat juttassa el hozzá, SZENTIVÁNYI pedig
jelenjen meg, hogy a képviselõház elõtt feleljen
tetteiért. Tudomásunk szerint SZENTIVÁNYI
ennek nem tett eleget. 

Vázlatos dolgozatunkban áttekintést pró-
báltunk nyújtani a háromszéki követek szemé-
lyérõl, s ízelítõt adtunk a magyar népképviseleti
parlamentben kifejtett tevékenységükrõl. Meg-
állapítottuk, hogy fõként a székely határõrrend-
szer megszüntetése érdekében léptek fel s ebben
is BERDE Mózes tûnt ki, de a problémát elõször
FÁBIÁN Dániel vetette fel. Nem szabad azon-
ban megfeledkeznünk arról sem, hogy az Unió-
bizottság által hozott 64 törvénytervezet és javas-
lat kimunkálásában is részt vettek, s amit elsõ-
ként kellett volna kiemelnünk: az országos
védelmi ügyekben s törvényalkotásban az egész
parlamenttel együttmûködtek. Hárman (BERDE
Mózes, DEMETER József, GÁL Dániel) 1848-
ban rendkívül rövid ideig – alig több mint két hó-
napig – lehettek a pesti népképviseleti ország-
gyûlésben, mert Erdély romló állapota miatt haza
kellett jönniük. Csak FÁBIÁN Dániel és FEJÉR
János maradt novemberig, hogy akkor õk is elin-
duljanak Háromszékre. Itt mindnyájan részt vet-
tek az önvédelemben, annak vezetõtestületei
valamelyikében. 1849-ben viszont csak FÁBI-
ÁN Dániel és a FEJÉR helyett megválasztott
GÁBOR Imre volt jelen a debreceni, pesti és
szegedi parlamentben. Itt említjük meg, hogy
Kézdivásárhely 1849-ben megválasztotta KO-
VÁCS Dániel fõbírót is, aki meg is jelent Deb-
recenben, de ott nem igazolták a mandátumát.
SZENTIVÁNYI helyzetének megítélése további
kutatást igényel.

Röviden: Háromszék követei teljesítették
kötelességüket, híven szolgálták a magyar for-
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radalom és a szabadságharc ügyét, miközben
sohasem feledkeztek meg a székelyföldi sajátos
kérdések felvetésérõl sem.
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DDeeppuuttaaþþii ddiinn TTrreeii SSccaauunnee îînn 
ppaarrllaammeennttuull uunnggaarr ddiinn 11884488
(Rezumat)

Transilvania istoricã a trimis 73 de depu-
taþi în camera inferioarã a parlamentului ungar de
dupã unirea Transilvaniei cu Ungaria, deschis în
iulie 1848. ªase dintre ei au reprezentat scaunul
Trei Scaune ºi cele patru oraºe de aici. Au cerut
desfiinþarea grãniceriei secuieºti, au participat la
elaborarea proiectelor de lege fãcute de Comisia
Unirii, au colaborat cu parlamentul în problemele
apãrãrii ºi în legislaþie, au îndeplinit diferite sar-
cini în Transilvania, ca împuterniciþi speciali ai
parlamentului. Pentru o mai bunã cunoaºtere a
întregii lor activitãþi însã trebuiesc fãcute ºi alte
cercetãri încã în arhivele parlamentului de la
Pesta ºi ale celui de la Debrecen.

DDeeppuuttiieess ffrroomm HHáárroommsszzéékk 
iinn tthhee HHuunnggaarriiaann PPaarrlliiaammeenntt iinn
11884488
(Abstract)

Historical Transylvania was allowed to
send 73 deputies into the Parliament in Budapest
that was opened in July 1848, after the Union,
out of which six from Háromszék. They claimed
the ending of the Székely border-guard system,
they participated at decisions concerning law-
planning and  propositions, they worked together
with the parliament on matters concerning the
protection of the country, and as State Ministers
they performed  different tasks for Transylvania.
The presentation of their role can be further made
by the investigation of the written materials of
the Parliament of Budapest and that of Debrecen.
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1. ábra A sepsiszentgyörgyi Honvédemlék az alvó és az ébredõ oroszlánnal (GERENDAY Antal, 1874). Elõbb
obeliszkje kerül a múzeumba. 1932-ben oroszlánjait döntik le, de CRÃCIUN prefektus visszahelyezteti. 

1934-ben a talapzatot is szétverik. 1941-ben helyreállítják. 1944-ben az oroszlánokat megcsonkítják. 1972-ben
új oroszlánok készülnek. A múzeum kertjében ma az eredetiek is állnak. 

(A sepsiszentgyörgyi CHARTA Kiadó 1999. évi naptára, KISGYÖRGY Tamás és NAGY Sándor fotómontázsa)


